
 

Prijslijst onderhoud diverse tuin- en parkmachines 

 
Graag ontvangen wij uw machine jaarlijks voor een onderhoudsbeurt. Aanmelden kan op onze website, via 

de e-mail of telefonisch. Tijdens deze onderhoudsbeurt wordt de complete machine nagezien. Alle merken 

zijn bij ons welkom! 

 

 

Onderhoud loopmaaier zonder wielaandrijving 
Beurt bestaat uit: 

• Schoonmaken van de machine 

• Vervangen van de motorolie 

• Schoonmaken van het luchtfilter of eventueel vervangen (Bij vervanging meerprijs) 

• De bougie vervangen 

• Slijpen en balanceren van het maaimes 

• Afstellen en smeren van de bedieningskabels  

• Wiellagers smeren 

• Algehele controle van de machine 

• Brandstof conserveren 

€ 87,50 incl. btw 
 

 

Onderhoud loopmaaier met wielaandrijving 
Beurt bestaat uit: 

• Schoonmaken van de machine 

• Vervangen van de motorolie 

• Schoonmaken van het luchtfilter of eventueel vervangen (Bij vervanging meerprijs) 

• De bougie vervangen 

• Slijpen en balanceren van het maaimes 

• Afstellen en smeren van de bedieningskabels 

• Afstellen v-snaar - rijaandrijving 

• Wiellagers smeren 

• Algehele controle van de machine 

• Brandstof conserveren 

€ 99,95 incl. btw 
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Onderhoud loopmaaier Elektrisch/accu 
Beurt bestaat uit: 

• Schoonmaken 

• Slijpen en balanceren maaimes 

• Afstellen en smeren bedieningskabels 

• Wiellagers smeren 

 

€ 49,95 incl. btw 

 

 

Onderhoud robotmaaier 
Beurt bestaat uit: 

• Reinigen van de machine 

• Controleren op zichtbare gebreken 

• Nieuw(e) mes(sen) 

• Computercheck en software update 

• Testen van de machine, wiel en maaimotoren 

• Wielen en lagers controleren 

• Accu controleren en opladen 

€ 122,50 incl. btw 
(Prijs geldt uitsluitend voor robotmaaiers van Stihl, Viking, Honda en Stiga) 

 

 

Onderhoud kettingzaag 
Beurt bestaat uit: 

• Schoonmaken van de machine 

• Bougie en het brandstoffilter vervangen 

• Luchtfilter reinigen 

• Carburateur afstellen 



 

• Ketting slijpen 

• Brandstof conserveren 

• Zaaggarnituur controleren 

• Functies controleren 

€ 65,00 incl. btw 

 

 

 

Onderhoud zitmaaier met 1-cilinder motor 
Beurt bestaat uit: 

• Schoonmaken van de machine 

• Vervangen van de motorolie en het motoroliefilter 

• Schoonmaken van het luchtfilter of eventueel  

vervangen (bij vervanging meerprijs) 

• De bougie vervangen  

• Controleren en afstellen van de v-snaren 

• Slijpen en balanceren van de maaimessen en controleren van de lagers 

• Afstellen en smeren van de bedieningskabels 

• Algehele controle van de machine 

• Brandstof conserveren 

€ 212,50 incl. btw 

 

Onderhoud zitmaaier met 2-cilinder motor 
Beurt bestaat uit: 

• Schoonmaken van de machine 

• Vervangen van de motorolie en het motoroliefilter 

• Schoonmaken van het luchtfilter of eventueel  

vervangen (bij vervanging meerprijs) 

• De bougie’s vervangen  

• Controleren en afstellen van de v-snaren 

• Slijpen en balanceren van de maaimessen en controleren van de lagers 

• Afstellen en smeren van de bedieningskabels 

• Algehele controle van de machine 

• Brandstof conserveren 

€ 229,50 incl. btw 

 

 



 

Slijpwerkzaamheden 

 

• Ketting slijpen, los aangeleverd 

€ 11,- incl. btw 

• Ketting sijpen, incl. de- en montage 

€ 16,- incl. btw 

 

 

Alle genoemde tarieven zijn exclusief onderdelen en meerwerk. Hier 

wordt altijd vooraf met u over gecommuniceerd. 

 
Haal- en brengservice*:  

• Haal- en brengservice robot- of loopmaaier € 21,50  

• Haal- en brengservice zitmaaier € 27,50  

 

Heeft u meer dan één machine op te halen dan is dit uiteraard ook mogelijk, van deze extra 

machine(s) wordt 50% van de normale prijs berekend.  

Handgedragen machines die in combinatie met onderhoud van uw robot-, loop- of zitmaaier 

worden aangeboden worden kosteloos meegenomen.  

 

* Haal- en brengservice uitsluitend bij gecombineerde ritten en i.c.m. gepland onderhoud. Prijs 

geldt tot 20 kilometer. Indien u verder weg woont, wordt er per extra gereden kilometer € 1,- in 

rekening gebracht. 
 

 


