
BuitenGewoonKunstgras is ingeschreven in het handelsregister van de KVK te Den Haag onder nummer 64781968.
Op als onze aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KVK te Den Haag.

Een exemplaar van onze algemene voorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
BTW: NL855839636B01 / IBAN: NL62ABNA0416348955 / BIC:ABNANL2A

Aanlegservice
Tarieven & voorwaarden

Service 1 Service 2

Service 3 Service 4

• Aanbrengen stabiliserend onderdoek
• Verlijmen van naden
• Vastzetten kunstgras met speciale
 kunstgras haken
• Opborstelen van het Kunstgras 
• Opruimen en afvoeren restmaterialen 

•  Aantrillen + uitvlakken bestaande grond
•  Aanbrengen onderdoek en kunstgras
•  Verlijmen van naden
•  Vastzetten kunstgras met speciale
 kunstgras haken
•  Opborstelen van het Kunstgras 
•  Opruimen en afvoeren restmaterialen 

•  Levering en inrijden zand / stabicare ondergrond
•  Aantrillen + uitvlakken bestaande grond
•  Aanbrengen onderdoek en kunstgras
•  Verlijmen van naden
•  Vastzetten kunstgras met speciale
 kunstgras haken
•  Opborstelen van het Kunstgras 
•  Opruimen en afvoeren restmaterialen 

•  Uitgraven en afvoeren oude gazon
•  Egaliseren, compacteren, uitvlakken ondergrond
•  Aanbrengen onderdoek en kunstgras
•  Verlijmen van naden
•  Vastzetten kunstgras met speciale
 kunstgras haken
•  Opborstelen van het Kunstgras 
•  Opruimen en afvoeren restmaterialen 

Kunstgras

BuitenGewoonKunstgras kan de aanleg van het Kunstgras volledig 
uit handen nemen. Onze vaste installateurs hebben de juiste 
gereedschappen en materialen om uw kunstgras naadloos te installeren. 
De installatie service kent verschillende opties en u kunt zelf kiezen 
wat u zelf wilt doen. Dit start bij alleen het installeren van het kunstgras 
tot aan het volledig uitgraven van uw oude gazon. 

Uw kunstgras wordt geïnstalleerd door onze professionals en binnen 
no-time kunt u 365 dagen per jaar genieten van een fris groen en 
onderhoudsarm gazon.

BuitenGewoonKunstgras
Zouteveenseweg 15c
2636EG Schipluiden
015-2400134
info@buitengewoonkunstgras.nl
www.buitengewoonkunstgras.nl
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Aanlegservice
Tarieven & voorwaarden

Service 1
Installatie kunstgras

U zorgt zelf voor:

Prijzen zijn inclusief de 
volgende installatiematerialen: Prijzen

•  Aanbrengen stabiliserend onderdoek
•  Installatie Kunstgras en indien nodig 
 verlijmen van naden
•  Het Kunstgras vastzetten met kunstgras haken
•  Opborstelen van het Kunstgras
•  Opruimen en afvoeren restmateriaal

•  Afgraven van het oude gazon tot maximaal 5 cm diepte
• Zand / stabicare ten behoeve van ondergrond 
 (maximaal 5 cm)
•  Aantrillen en uitvlakken zandbed
•  Een gelijkmatig verdeeld zandbed 
•  Indien nodig een kantopsluiting
• Goede bereikbaarheid van uw tuin, 
 doorgang minimaal 75 cm 

Optioneel
• Invulzand voor het kunstgras

•  Stabiliserend onderdoek 
•  Lijm en lijmband of zelfklevende lijmband
•  Kunstgrashaken 

Oppervlakte Tarief inclusief BTW
0-25 m2  € 345,- vaste prijs 
25-40 m2  € 14,95 per m2
40-60 m2  € 13,95 per m2
60-80 m2 € 12,95 per m2
80-100 m2 € 11,95 per m2
>100 m2 in overleg

Het aanlegteam voert de
volgende werkzaamheden uit:

Kunstgras

Alle prijzen zijn exclusief het kunstgras

BuitenGewoonKunstgras
Zouteveenseweg 15c
2636EG Schipluiden
015-2400134
info@buitengewoonkunstgras.nl
www.buitengewoonkunstgras.nl
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Aanlegservice
Tarieven & voorwaarden

Service 2
Aantrillen + uitvlakken ondergrond 
en installatie van het Kunstgras

U zorgt zelf voor:

Prijzen zijn inclusief de 
volgende installatiematerialen: Prijzen

•  Aantrillen en uitvlakken zandbed 
•  Aanbrengen stabiliserend onderdoek 
•  Installatie kunstgras en indien nodig
 verlijmen van naden
•  Het kunstgras vastzetten met kunstgras haken
•  Opborstelen van het Kunstgras 
•  Opruimen en afvoeren restmateriaal 

•  Afgraven en afvoeren van het gazon tot 
 maximaal 5 cm diepte
•  Zand / stabicare ten behoeve van ondergrond
 maximaal 5 cm
•  Indien nodig een kantopsluiting 
•  Goede bereikbaarheid van uw tuin,
 doorgang minimaal 75 cm 

Optioneel
• Invulzand voor het kunstgras

•  Stabiliserend onderdoek 
•  Lijm en lijmband of zelfklevende lijmband
•  Kunstgrashaken 

Oppervlakte Tarief inclusief BTW
0-25 m2  € 449,- vaste prijs 
25-40 m2  € 16,95 per m2
40-60 m2  € 15,95 per m2
60-80 m2 € 14,95 per m2
80-100 m2 € 14,50 per m2
>100 m2 in overleg

Het aanlegteam voert de
volgende werkzaamheden uit:

Kunstgras

Alle prijzen zijn exclusief het kunstgras

BuitenGewoonKunstgras
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info@buitengewoonkunstgras.nl
www.buitengewoonkunstgras.nl



BuitenGewoonKunstgras is ingeschreven in het handelsregister van de KVK te Den Haag onder nummer 64781968.
Op als onze aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KVK te Den Haag.

Een exemplaar van onze algemene voorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
BTW: NL855839636B01 / IBAN: NL62ABNA0416348955 / BIC:ABNANL2A

Aanlegservice
Tarieven & voorwaarden

Service 3
Levering en inrijden zand / stabicare, aantrillen + uitvlakken 
ondergrond en installatie Kunstgras

U zorgt zelf voor:

Prijzen zijn inclusief de 
volgende installatiematerialen: Prijzen

• Inrijden zand / stabicare maximaal 5 cm ten 
behoeve van ondergrond

• Aantrillen en uitvlakken zandbed
• Aanbrengen stabiliserend onderdoek
• Installatie Kunstgras en indien nodig verlijmen 

van naden
• Het Kunstgras vastzetten met kunstgras haken
• Opborstelen van het Kunstgras
• Opruimen en afvoeren restmateriaal 

• Afgraven en afvoeren van het gazon tot
maximaal 5 cm diepte

• Indien nodig een kantopsluiting
• Goede bereikbaarheid van uw tuin,

doorgang minimaal 75 cm

Optioneel
• Invulzand voor het kunstgras

• Zand / stabicare ten behoeve van ondergrond
• Stabiliserend onderdoek
• Lijm en lijmband of zelfklevende lijmband
• Kunstgrashaken

Oppervlakte Tarief inclusief BTW
0-25 m2 € 545,- vaste prijs 
25-40 m2 € 23,95 per m2
40-60 m2 € 22,95 per m2
60-80 m2 € 21,95 per m2
80-100 m2 € 20,95 per m2
>100 m2 in overleg

Het aanlegteam voert de
volgende werkzaamheden uit:

Kunstgras

Alle prijzen zijn exclusief het kunstgras

BuitenGewoonKunstgras
Zouteveenseweg 15c
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info@buitengewoonkunstgras.nl
www.buitengewoonkunstgras.nl
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Aanlegservice
Tarieven & voorwaarden

Service 4
Uitgraven en afvoeren gazon, levering en 
inrijden zand / stabicare, aantrillen + uitvlakken ondergrond 
en installatie Kunstgras

U zorgt zelf voor:

Prijzen zijn inclusief de 
volgende installatiematerialen: Prijzen

•  Uitgraven en afvoer grond oude gazon 
 (maximaal 5 cm) 
•  Inrijden zand / stabicare (maximaal 5 cm) 
 ten behoeve van ondergrond 
• Aantrillen en uitvlakken zandbed 
•  Aanbrengen stabiliserend onderdoek 
•  Installatie kunstgras en indien nodig
 verlijmen van naden
•  Het Kunstgras vastzetten met kunstgras haken
•  Opborstelen van het Kunstgras 
•  Opruimen en afvoeren restmateriaal 

•  Indien nodig een kantopsluiting 
•  Goede bereikbaarheid van uw tuin, 
 doorgang minimaal 75 cm

Optioneel
• Invulzand voor het kunstgras

•  Zand / stabicare ten behoeve van ondergrond 
•  Stabiliserend onderdoek 
•  Lijm en lijmband of zelfklevende lijmband
•  Kunstgrashaken 

Oppervlakte Tarief inclusief BTW
0-25 m2  € 745,- vaste prijs 
25-40 m2  € 30,95 per m2
40-60 m2  € 29,95 per m2
60-80 m2 € 28,95 per m2
80-100 m2 € 27,95 per m2
>100 m2 in overleg

Het aanlegteam voert de
volgende werkzaamheden uit:

Kunstgras

Alle prijzen zijn exclusief het kunstgras

BuitenGewoonKunstgras
Zouteveenseweg 15c
2636EG Schipluiden
015-2400134
info@buitengewoonkunstgras.nl
www.buitengewoonkunstgras.nl


