
 

Prijslijst voor eigenaren seizoen 2021 

Prijzen voor eigenaren  seizoen 2021 
 

  

SCHOONMAAK    

   

VOORJAARSSCHOONMAAK  155,00 

Het huis wordt compleet schoongemaakt, incl binnenkant 
kasten/ lades, zemen van de ramen en reinigen tuinmeubilair 

  

   

NORMALE (WISSEL) SCHOONMAAK   

- buiten seizoen  50,00 

- hoogseizoen  70,00 

Schoonmaak keuken/ badkamer, stofzuigen en dweilen en wat 
verder noodzakelijk is 

  

   

OPFRISSCHOONMAAK (buiten seizoen)  15,00 

NB: Voor aankomst van de eerste huurder wordt dit al 
standaard (gratis) gedaan 

  

   

BEDDENGOED WASSEN   

Dekbed per stuk  8,00 

Kussen per stuk  4,00 

Gordijnen wassen of stomen   Op aanvraag  

   

BASISCONTROLE (verplicht)     

Het huis wordt gecontroleerd volgens onze standaarden 
(inventaris compleet, schoon, geen gebreken, tuin in orde)  

  

Standaard tarief  20,00 

In combinatie met een voorjaars- of normale schoonmaak   15,00 

   

OPRUIMEN PERSOONLIJKE SPULLEN   

Persoonlijke spullen worden (op aanwijzing van eigenaar) in de 
berging gezet. Dit op voorwaarde dat er een sleutel van de 
berging beschikbaar is 

 15,00 

   

TUINDONDERHOUD   

Uw tuin dient regelmatig gemaaid en onderhouden te worden. 
De tarieven van Karen Taylor staan op de volgende pagina  

  

 

  



 

Prijslijst voor eigenaren seizoen 2021 

TUINONDERHOUD VIA KAREN TAYLOR  
 
Tel:  0033 (0) 7 85538519 
E-mail:  karentaylor@live.fr 
 
Zij spreekt Engels en Frans, voor meer informatie en het afsluiten van contracten kunt u contact met 
haar opnemen, wij zullen daar niet tussen zitten.  
 
Contracten met noodzakelijke werkzaamheden voor de verhuur:  
 
1. Contract voor grasmaaien – prijs 190,-  

Grasmaaien tussen April en September (ongeveer 13x / iedere 2 weken)  

 

2. Contract voor terras reinigen – prijs 100,- 

Schoonmaken van het terras in het voorjaar, in de zomer 2x controle om eventueel aanwezig 

onkruid te verwijderen  

In het verhuurseizoen worden de huizen altijd geopend / gesloten door ons, hier hoeft u geen apart 

contract voor af te sluiten. Wilt u extra service met betrekking tot uw huis, dan kan u de volgende 

contracten met haar afsluiten.  

3. 1 jaar huis controle - prijs 150,- 

- Het hele jaar wordt het huis (binnen en buiten) gecontroleerd op schade bij slechte 

weersomstandigheden 

- 3 openingen en sluitingen bij eigen aankomsten  

 

4. Huis controle buiten het verhuurseizoen – prijs 75,-  

- Van 1 oktober tot 30 april wordt het huis (binnen en buiten) gecontroleerd op schade bij 

slechte weersomstandigheden 

 

5. Openen of sluiten van het huis – prijs 20,- per keer  

 

6. Aanvullend tuinonderhoud – prijs 150,-  

- O.a. snoeien van struiken en bemesten van het gras  

 


