
 

 

Geachte relatie, 

 
                                                                                    Mertstraat 5 te Zuilichem T 0418-671442 

 

WINTERBEURT TUINMACHINES 2022/2023 
 

Nu het tuinseizoen ten einde is gelopen, zijn wij zo vrij U er even op te attenderen, dat het nu de tijd is om Uw 

gazonmaaier, kettingzaag, bosmaaier enz. op te geven voor een onderhoudsbeurt. 

In de herfst/winter kunnen wij de nodige zorg aan Uw machine(s) besteden, hetgeen voor een goede 

onderhoudsbeurt vereist is. Een onderhoudsbeurt komt de levensduur van Uw machine(s) ten goede en sluit bijna 

alle storingen in het volgende seizoen uit. Tevens worden hiermee lange wachttijden in het voorjaar voorkomen. 

 

Onderhoud maaier bestaat uit: 
- schoonmaken machine en onder- en bovenkant 

maaidek 

- akku controle, bijvullen, laden 

- olie verversen/ incl. olie 

- toerentalcontrole/afstellen 

- bandenspanningcontrole en eventueel banden  

vullen 

- smeerpunten doorsmeren 

- kabels controleren/afstellen 

- remmen en wiellagers controleren/ afstellen en 
smeren, benzine conserveren 

- carburateur schoonmaken 

- controle op loszittende delen 

- vlakte afstelling maaidek controle/aanpassen 

- luchtfilter vervangen of schoonmaken 

- bougie vervangen of schoonmaken 

 

Onderhoud robotmaaier bestaat uit: 
- Diagnose en uitlezen codes 

- Software check 

- Controle van alle functionaliteiten 

- Controle van de accu 

- Controle van het maaimes 

- Reinigen  

 

 

       

 

Prijzen, variabel tarief: 

 
 mes slijpen à  € 6,75 incl. afhankelijk van aantal. 

 kooimes en ondermes slijpen € 70,00 incl. BTW 
(prijs is excl. demonteren en monteren) 

 Onderdelen: de te vervangen onderdelen zoals 

maaimessen, bougie(s), luchtfilter, lagers e.d. 

 Voor de geldende prijs. 

 Werkplaatstarief: alleen bij aanvullende reparatie 

(vervanging van kapotte onderdelen). Hierover 

volgt telefonisch contact, indien wij van mening 

zijn dat de kosten te hoog worden. 

 

 

 

LET OP Laad uw accu van zitmaaier of accu 

gazonmaaier in de wintermaanden éénmalig op 

om storingen in het zomerseizoen te voorkomen!! 

 

 

 

                                                                                                  

Prijzen, vast tarief: 

- Zitmaaier groot zeroturn >18pk € 234,- incl. 

- Zitmaaier algemeen  € 190,- incl. 

- Gazonmaaier met aandrijving € 101,- incl. 

- Gazonmaaier zonder aandrijv. €   78,- incl. 

 

 

 

- Accumaaier met aandrijving €   85,- incl. 

- Accumaaier zonder aandrijving €   62,- incl. 

- Robotmaaier   € 135,- incl. 

 

U mag natuurlijk ook andere machines als hierboven bij ons aanmelden voor onderhoud of reparatie!  

 

Het onderstaande geldt voor alle machines: 
Wilt u vermelden welke extra werkzaamheden u uitgevoerd wilt hebben of waar we op moeten letten? 

 

Vervoer (ophalen/brengen) is GRATIS en mogelijk van oktober 2022 t/m mei 2023, indien u uw machine 

aanmeldt voor 30 november online via site, via mail of telefonisch. 

* Boven de 25 km kunnen afwijkende kosten gelden. * U wordt vòòr het ophalen van de machine gebeld.  

 

Door het aanmelden verplicht u zich de kosten van de onderhoudsbeurt, binnen 14 dagen na ontvangst van de 

factuur te voldoen.   

                                                                                                          
Voor VERHUUR-mogelijkheden, kijk gerust op onze website: 

www.teeuwentuinmachines.nl/product-categorie/verhuur/ 

http://www.teeuwentuinmachines.nl/winterbeurt/
mailto:info@teeuwentuinmachines.nl?subject=Aanmelden%20winterbeurt%202022/2023.
https://www.teeuwentuinmachines.nl/product-categorie/verhuur/

