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1. Preventieve bestrijding processierups 
1.1. De preventieve bestrijding processierups wordt op regiebasis uitgevoerd tegen een 

uurtarief van €175,00 excl. BTW en gefactureerd op basis van nacalculculatie. 
1.2. Aanrijtijd vanaf ons bedrijfspand of de voorgaande locatie wordt gefactureerd tegen het 

in artikel 1.1. benoemde uurtarief. 
1.3. Minimale afname betreft 0,50 uur. Afronding werktijden t.b.v. facturatie op 0,25 uur. 
1.4. De te bestrijden bomen dienen bereikbaar te zijn met een tractor en boomnevelspuit. Wij 

zijn niet verantwoordelijk voor schade (bijv. spoorvorming) aan terreindelen. 
1.5. Verkeersmaatregelen zijn niet opgenomen in het regietarief. 
1.6. Toetsen van bestrijdingslocaties m.b.v. de Nationale Databank Flora en Fauna is niet 

opgenomen in het regietarief. 
1.7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren van bomen op de aanwezigheid 

van nestkasten, voorafgaand aan de werkzaamheden. 
1.8. Opdrachtgever stelt werkkaarten beschikbaar met gedetailleerde informatie over de 

afbakening van het te bestrijden areaal en uit te voeren werkzaamheden aan de 
individuele bomen. 

1.9. Planning van bestrijdingsmomenten door opdrachtnemer. Op aanvraag kunnen wij u 
voorzien van een indicatieve planning met de datum waarop bestrijding wordt 
uitgevoerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

1.10. Preventieve bestrijding wordt standaard uitgevoerd met het bacteriepreparaat Xentari. 
Toepassing nematoden is alleen mogelijk na schriftelijke bevestiging. 

1.11. Bij aanmelding kiest u voor één of twee bestrijdingsrondes: 
a. Keuze één behandeling, garantie niet van toepassing. 
b. Keuze twee behandelingen, garantie is van toepassing. U ontvangt 50% korting op 

het verwijderen van processierupsen in de preventief behandelde bomen. 
Voorwaarden garantie (1.12) zijn van toepassing. 

1.12. Voorwaarden garantie: 
a. Garantie is alleen van toepassing op bomen die preventief zijn bestreden met 

Xentari. Op preventieve bestrijding met Nematoden bieden wij geen garantie. 
b. De betreffende bomen zijn op hetzelfde moment preventief door ons behandeld. 
c. De eikenprocessierups heeft geen tweede cyclus gevormd in hetzelfde jaar. 
d. De garantie is alleen geldig bij het melden van nesten binnen 4 weken gerekend 

vanaf bestrijding. 
e. Bomen binnen 25 meter van onbehandelde bomen zijn niet opgenomen in garantie. 
f. Bomen met een kroonprojectie binnen 10 meter afstand tot bebouwing zijn niet 

opgenomen in garantie. 
g. Te verwijderen eikenprocessierups nesten dienen bereikbaar te zijn met een 

autohoogwerker. 
h. Verwijderen van 'oude' nesten (van voorgaande jaren) is niet opgenomen in 

garantie. 
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2. Verwijderen processierups 
2.1. Het verwijderen van processierupsen wordt op regiebasis uitgevoerd tegen een uurtarief 

van €195,00 excl. BTW en gefactureerd op basis van nacalculatie. 
2.2. Aanrijtijd vanaf ons bedrijfspand of de voorgaande locatie wordt gefactureerd tegen het in 

artikel 2.1. benoemde uurtarief. 
2.3. Minimale afname betreft 0,50 uur. Afronding werktijden t.b.v. facturatie op 0,25 uur. 
2.4. De te bestrijden bomen dienen bereikbaar te zijn met een autohoogwerker. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor schade (bijv. spoorvorming) aan terreindelen. 
2.5. Verkeersmaatregelen zijn niet opgenomen in het regietarief. 
2.6. Opdrachtgever stelt werkkaarten beschikbaar met gedetailleerde informatie over de 

afbakening van het te bestrijden areaal en uit te voeren werkzaamheden aan de 
individuele bomen. 

2.7. Planning van bestrijdingsmomenten door opdrachtnemer. Op aanvraag kunnen wij u 
voorzien van een indicatieve planning met de datum waarop bestrijding wordt uitgevoerd. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

2.8. Garantie is niet van toepassing op regiewerkzaamheden, tenzij schrijftelijk anders 
overeengekomen. 


