U heeft werk in het landschap?

W i j he b b e n de h a n de n
e n he t g e r eed s c h a p !
Landschapsonderhoud is echt vakwerk en kost tijd. Heeft u de kennis of de tijd niet
om uw landschapselementen of natuurterrein goed te onderhouden? Of heeft u werk
op locaties waar machines niet kunnen komen? Denk dan aan het uitbesteden van uw
werk aan de landschapsbeheerploegen van Landschap Erfgoed Utrecht.
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Dat is de kracht van onze landschapsbeheerploegen: vakbekwaamheid in combinatie met
vele handen.
Kosten
Landschap Erfgoed Utrecht is een stichting
en heeft geen winstoogmerk. We hanteren in
2016 één dagtarief van € 430,-*.
Wij rekenen geen extra kosten voor gereedschap
of voorrijkosten. Voor grote opdrachten bieden
we een aangepast tarief.
* exclusief 21 % btw. Bij een verklaring landbouw-/bosbouwregeling geldt 6 % btw.
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