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Uw bestrating weer als nieuw

Allereerst willen wij u danken voor uw interesse in het milieuvriendelijk 
schoonmaken van de sierbestrating van uw tuin. Wij werken hiervoor met 
een unieke schoonmaakmachine van Terrazza MC.

Het schoonmaken met een hogedruk spuit, zoals dat vaak gebeurt, zorgt op ter-
mijn voor meer werk dan voor minder werk. Dit komt door het opruwen van het 
oppervlak waardoor vuilaanhechting groter wordt.

Met onze speciale  machine gebeurt dit niet. Wij werken alleen met water uit 
uw kraan of sloot en borstelen met een speciale borstel.
Reinigingsproces is ls volgt: 
1. Het oppervlak en de voegen worden gereinigd met de gepatenteerde         

Terrazza MC borstel en weinig water.
2. Afspoelproces: het oppervlak en de voegen worden afgespoeld.
3. Polierproces: met zand worden de voegen gevuld en het oppervlak gepolierd 

waardoor de kleuren weer levendig worden.

Niet alleen van sierbestrating maar ook houten vlonders, muren etc.. kunnen wij  
schoonmaken van groene aanslag, korstmossen, vuilaanslag e.d.

Op de volgende pagina staan de kosten vermeld. Graag tot ziens in uw tuin.

Met vriendelijke groet,

Mauritz Broekhuis
eigenaar tuintechnisch buro

Mauritz Broekhuis

Vlonders Bestrating Kunstgras
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Tarieven

Borstelen van bestrating/vlonder of aanleg steiger

Starttarief vanaf 25 m2 € 114,95 per keer excl. reiskosten. 

Advies 2x per jaar voor het beste resultaat.
In dit starttarief zitten verwerkt:
• Borstelen alle type bestrating of alle type vlonders of 

aanleg steiger.
• Schonen en verwijderen vrijkomend afval.
Oppervlakte boven de 25m2  heeft een meerprijs van € 4,50 
per m2.

Invegen bestrating:
Optie Leveren en invoegen bestrating met brekerzand en /
of zilverzand tot tot 25 m2 € 39,95. 
Oppervlakte boven de 25 m2 geeft een meerprijs van € 1,64 
per m2.

Reiskosten:
Regio Amersfoort, Hilversum, Apeldoorn  € 29,95 per keer 
(heen en terugreis).

Regio Amsterdam, Utrecht, Almere, Lelystad, Zwolle en 
Arnhem € 69,95 per keer (heen en terugreis).

Locatie buiten de regio’s prijs op aanvraag.
Vermelde prijzen zijn inclusief btw.
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