
  
 

 

IInnffoorrmmaattiiee  ggrrooeennee  kklluuss  

 
Bij ons kunt u rekenen op een open, persoonlijke, vriendelijke en duidelijke manier van communiceren. Zo 
proberen wij samen met u tot een optimale maatwerkoplossing te komen. Deze oplossing vertalen wij vervolgens 
naar concrete doelen, op basis waarvan wij een duidelijke offerte maken. Wij verzorgen graag voor u al uw kap en 
snoeiwerk. 

Specialisatie 
Wij zijn gespecialiseerd in het snoeien en kappen van bomen op plekken waar groot 
materieel en/of vrij vallen niet mogelijk is. Dit doen wij door middel van klim- en 
afvangtechnieken. Bomen worden in delen ‘gedemonteerd’. De grote snoei en/of kap 
rest worden met takelsystemen gecontroleerd naar beneden gebracht. 

Bezichtiging klus 
Onze voorkeur gaat uit om ter plekke de situatie te bekijken. Bij een bezichtiging kunnen 
we een goede inschatting maken van de hoeveelheid arbeid. 
Helaas is bezichtiging niet altijd mogelijk. Dit heeft te maken met de tijd en kosten in 
verhouding  tot de kosten van de klus. Wij maken dan een prijsindicatie n.a.v. de door u 
verstrekte informatie. 

Opmaken van offerte 
Wij maken voor u graag en geheel vrijblijvend een prijsindicatie voor uw groenklus. 
Belangrijk is om voldoende informatie van u te krijgen over wat u wenst. 
 
Informatie die wij graag bij bomen graag van u ontvangen is: 

 Wat wilt u dat wij voor u doen? (of juist niet!) 

 Wat is de diameter of omtrek op een hoogte van 1,30 mtr? 

 Wat is de geschatte hoogte van de boom? 

 Om hoeveel bomen gaat het? 

 Wat voor soort boom is het? 
 
Met deze informatie kunnen wij o.a. het volume van het restmateriaal 
inschatten. 
 

 Is de werkplek goed toegankelijk?  
 Actuele foto’s  van de boom en werkplek? 

 Kan snoei en/of kapmateriaal onder de boom vallen? 
 
Deze laatste informatie geeft ons een indruk van de situatie onder de 
boom. Dit staat los van de situatie of de stam vrij kan vallen. 

 

 Is de boom gezond, beschadigt of aangetast? 
 
Dit geeft ons inzicht of het kappen invloed heeft op onze persoonlijk 
veiligheid. 

 

 Wilt u dat wij het snoei en/of kapmateriaal ook voor u afvoeren? 

 Wilt u de stobbe ook gefreest hebben? 
 
Hoewel wij niet actief adverteren dat wij ook hagen knippen, zijn wij toch hier actief mee. 
Informatie die wij graag bij heggen en hagen van u ontvangen is: 

 Wat voor soort heg/haag is het? 

 Wat is de lengte van de heg/haag? 

Hef uw arm op ± 45°. Stap voor- of 
achterwaarts van de boom tot de 

zichtlijn de top raakt. Tel het aantal 
stappen tot de boom en tel hierbij 

uw schouder hoogte op. 



  
 

 

 Actuele foto’s  van de heg/haag en werkplek? 
 
Wij maken een inschatting aan de hand van foto’s en/of toegeleverde informatie. Mocht de klus toch een 
dusdanig wending nemen dat extra uren nodig zijn dan zullen wij in overleg met u treden. Wij berekenen dan 
maximaal 10% extra van de opgegeven prijsindicatie en eventuele extra voorrijkosten 

Vaste prijs of toch liever per uur? 
Als wij een offerte maken dan doen wij dit op basis van verkregen informatie en 
ervaring. Bij snoeiwerkzaamheden bijvoorbeeld is het lastig een vast bedrag af te 
spreken. 
Of misschien heeft u voor zichzelf niet helemaal duidelijk welke werkzaamheden u 
wilt laten doen. U kunt dan kiezen voor een offerte op uur basis. Wij rekenen een 
start tarief waarna u per uur betaald. In het start tarief zijn reiskosten verwerkt. U 
kunt dan zelf bepalen tot wanneer u ons inzet.  

Vergunning 
Bomen hebben steeds meer waarde gekregen voor het milieu en omgeving. 
Gemeenten hebben een verordening voor het kappen van bomen. 
Zie ook website: www.bomenrecht.nl/kapvergunning/ 
De aanvraag voor een vergunning duurt ongeveer zes weken. Kosten voor de 
vergunning zijn per gemeenten verschillend(± €350). Soms kan deze procedure 
voorkomen worden door een melding te doen. Op korte termijn wordt dan duidelijk 
of u vergunningplichtig bent. Een overtreding van deze verordening wordt zwaar 
aangerekend. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestemming van de 
gemeente om te kappen. 
Broedseizoen is een algemene regel om niet te kappen. Vraag bij de gemeente na of 
dit ook op uw tuin/boom van toepassing is. Zeker tijdens deze periode zijn wij extra 
alert op nesten. 

Kap/snoei resten 
Het kappen en snoeien van een boom of struik resulteert in een boel takken en stukken hout. In veel gemeenten 
kunnen bewoners hun snoeiafval wegbrengen naar het milieustation van hun gemeente. Sommige gemeenten 
hebben hier een ophaalservice voor. 
Wij als boomverzorger kunnen hier geen gebruik van maken en zullen deze restanten bij recyclingbedrijven 
aanbieden. Wij maken hier kosten voor die wij in de offerte doorberekenen. 

Snipperen 
In het geval dat er veel takken vrijkomen zijn er verschillende opties om 
deze te verwerken: 

 In een houtwal 

 Als geheel afvoeren via afhaalcontainer 

 Versnipperen 
In de meeste gevallen krijgen wij het verzoek om de snoei en/of 
kapresten af te voeren. Over het algemeen is het versnipperen van veel 
takken en groen dan de meest efficiënte oplossing. Indien u zelf in de tuin 
deze snippers wilt hebben dan laten we deze voor u achter. 

Stobbefresen 
Na het kappen blijven de stronken/stobben over. Deze uitstekende 
stronken zijn niet altijd praktisch. Wij kunnen deze voor u verwijderen. 
Wij hebben een machine die zelfs via smalle (75cm) steegjes de stobbe 
kan bereiken. Bij stobbe frezen wordt de stobbe ongeveer 15-20 cm thv 
de laagst mogelijke zaagsnede verwijderd. 
Overgebleven wortels zullen na het verwijderen van de stobbe vanzelf 
vergaan. 



  
 

 

Kloven op locatie 
Sommige klanten willen zelf het hout behouden voor de openhaard. Dit scheelt inafvoerkosten. Wij kunnen ook 
het hout voor u op lengte zagen en kloven. 

Opruimen 
Na de klus wordt de tuin en directe omgeving veegschoon opgeleverd. 

Veiligheid  
Wij werken volgens streng genormeerde Europese regelgeving. Ook het  weer heeft invloed op het veilig 
uitvoeren van een klus. Het kan dus voorkomen dat bij extreme omstandigheden een klus uitgesteld wordt. Onder 
onveilig weer verstaan wij: 

 IJzel 

 Sneeuw / hagel 

 Windkracht 5 en hoger 

 Aanhoudende regen in combinatie met algengroei op boom 

 Etc. 
 
Indien zich dit voordoet zullen wij een nieuwe afspraak met u maken om uw klus zo 
snel mogelijk weer op te pakken. 

Gecertificeerd personeel 
Wij werken alleen met gecertificeerd personeel. Dit houdt voor u in dat u mensen bij 
u aan het werk heeft die weten wat ze doen. 

Verzekering  
Ondanks dat wij zorgvuldig te werk gaan bestaat de kans dat er schade ontstaat. Wij 
hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die aantoonbare schade dekt die 
ontstaan is door en tijdens onze werkzaamheden.  

Zekerheid  
Wij zullen alles in het werk stellen om de overeengekomen klus naar tevredenheid 
uit te voeren en af te maken. 
 
Mocht u na het lezen van deze toelichting alsnog vragen hebben dan willen wij u 
uitnodigen om deze aan ons te stellen. 

Contactgegevens 
U kunt u ons bereiken via de volgende media: 
 

telefoon: 06 434 829 30 

e-mail: viridismundis@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/ViridisMundis 

website: www.viridismundis.nl 
 
 
 

Kamer van Koophandel 
02094567 

Bankrekening 
NL54ABNA0415417899 

BTW nr. 
NL1212.00.516.B01 

 
 
  



  
 

 

Curriculum Vitea Viridis Mundis 
 
Om u een indruk te geven van de klussen die wij verzorgt hebben is hieronder een aantal voorbeelden van 
afgewerkte klussen weergegeven. 
 
Kappen van een groepje Esdoorn 
Voor Staats Bos Beheer in Ter Apel 
 
Het groepje bomen waarvan één ruim 20 meter hoog was hing over 
een monumentale kapschuur. Omdat de hoogste boom 15° overhelde 
richting de schuur ontstond het risico van vallen. 
 
Hoogste boom uitgeklommen en in delen gekapt. Andere bomen 
vanuit deze boom ook verwijderd. 

 
Snoeien van tak uit Populier 
Voor particulier in Haren 
 
Vanuit een Populier groeide een tak 20 mtr over de tuin van de 
buurman. Hierin zat de top van een andere boom die geveld moest 
worden. 
 
De boom geklommen en de tak ingekort zodat de boom van de 
buurman vrij kon vallen. 

 
Kappen Wilg 
Voor een particulier in Leek 
 
De boom was te groot geworden voor de tuin er onder. De eigenaren 
wilde daarom dat deze gekapt zou worden. Nadat de onderste takken 
met de ladder verwijderd waren is de boom uitgeklommen.  

 
Kappen 2x Den 
Voor particulier in Stadskanaal 
 
In de achtertuin van een particulier stonden twee Dennen die veel 
overlast veroorzaakten. Om geen schade te veroorzaken aan de tuin en 
de onderliggende Koi-vijver zijn beide bomen uitgeklommen. De 
restanten zijn versnipperd en afgevoerd. Nadien zijn de stobben met 
een frees verwijderd. 

 



  
 

 

Kappen Es 
Voor particulier in Leeuwarden 
 
Een particulier had van de gemeente een stuk tuin aangekocht met 
veel struiken en een grote Es (20mtr). 
 
De Es splitste op 6 mtr in twee stammen waarvan één stam ver over 
schuurtjes en tuin van de buren hing. Doordat het meeste gewicht 
richting de tuinen hing was een vrije velling een te groot risico. De 
boom is daarom aan de tuinzijde klimmend gesnoeid. Hierna hing het 
gewicht naar de veilige kant om de boom vrij te laten vallen. 

 
Kappen 4x Italiaanse Populieren 
Voor particulieren in Groningen 
 
Bij de bouw van deze huizen zijn 6 Italiaanse populieren naast elkaar 
gepoot. In eerste instantie een soort haag maar naar verloop van tijd 
uit de kluiten gewassen. Daarnaast levert deze soort boom heel veel 
dood hout op dat met wind naar beneden komt. Vanwege de ruimte en 
onderliggende huizen en schuren geen mogelijkheid voor de bomen 
om ze vrij te vellen. 
Daarom helemaal uitgeklommen en in delen naar beneden gehaald. 

 
Kappen Hulst 
Voor particulier in Sneek 
 
In een hofje in het centrum van de stad was een Hulst uitgegroeid tot 
imposante proporties. Ook hier wilde de nieuwe eigenaren dat deze 
gekapt zou worden. De boom is uitgeklommen waarbij al het snoeiafval 
is versnipperd en afgevoerd. 

 
Kappen Populieren 
Voor particulier in Oudwoude 
 
Naast drie grote populieren (± 25mtr) was ook een populier 
omgewaaid. Bij nadere inspectie bleek deze aan de binnen zijde verrot 
te zijn. Daarnaast is hij blijven hangen in een andere boom. Een 
risicovolle klus omdat dit soort bomen onvoorspelbaar zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


