
 

 

 

 
LEIDRAAD BEPLANTING. 

1. Verzorgingsvoorschrift. 
 

1.1 Beplanting voldoende en op tijd water geven. Let op, het kan (flink) regenen, maar zeker als 
er een lange droge periode is geweest zal dat niet altijd voldoende zijn! Bij twijfel wat grond 
doorwoelen om de vochtigheid te bepalen. 
 

1.2 Bomen en groenblijvende (haag)planten kunnen het beste in de eerste maand na planten 
ééns per week flink ‘in de modder’ gezet worden; zo kan de plant zich helemaal volzuigen. 
Dus ook in de wintermaanden, indien het niet vriest! 
 

1.3 Ziektes, plagen en aantastingen opmerken en indien nodig behandelen. Dit kan (zonder 
onderhoudscontract) niet worden toegeschreven aan werkzaamheden uit te voeren door 
Langenhuizen. Het behoort bij de normale verzorging van de planten. Bijvoorbeeld het 
bestrijden van taxuskever middels aaltjes. 
 

1.4 Onkruidvrij houden beplanting. Als grond wordt omgespit of opgebracht, zullen aanwezige en 
bovenkomende onkruidzaden gaan kiemen, door aanwezig licht, lucht  en voedingsstoffen. Dit 
zal de eerste maand(en) vrij explosief groeien, wat verwijderd dient te worden voordat het 
gaat uitzaaien. In een onkruidvrije border zal de beplanting beter groeien, omdat die dan alle 
aanwezige voedingsstoffen en water ter beschikking heeft. Let wel goed op bij schoffelen, dat 
wortels van bodembedekkers hoog groeien en dus snel beschadigd raken. 
 

1.5 Beplanting (op tijd) snoeien. Als stelregel kan worden aangehouden dat hagen en 
voorjaarsbloeiende beplanting tussen 1 mei en 1 juli gesnoeid worden, voor de tweede 
snoeironde zal vaak het najaar of de winter gekozen worden. Dat kan in die hele periode 
zonder problemen, de afweging is vaak of bladval wordt afgewacht of dat het blad gelijk wordt 
‘weggesnoeid’. 
 

1.6 Uitgebloeide beplanting waarvan de bloemen tijdig worden weggesnoeid, zullen een mooiere 
groei geven. Het beste voorbeeld daarvan zijn natuurlijk theerozen. 
 

1.7 Bemesting aanbrengen in de vorm van kunstmest (langzaam werkend) of organisch. De 
keuze is afhankelijk van het aantal giften per jaar alsmede de persoonlijke voorkeur. 
Organische mest zal vaker een sterke reuk achterlaten, echter de vele sporenelementen zijn 
weer een pre. Zo is voor de (duurdere) kunstmest weer te zeggen dat die seizoensspecifiek 
toegepast kan worden. 
 

1.8 Indien er vragen en of opmerkingen zijn, deze graag tijdig doorgeven. Dit geldt met name voor 
beplanting welke, ondanks voldoende water geven, niet lijkt ‘aan te slaan’. Achteraf is het 
moeilijk bepalen of er altijd voldoende water is gegeven en zal de inschatting aan 
Langenhuizen zijn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Garantieregeling. 
 

2.1 Na één groeiseizoen wordt de geleverde beplanting bekeken of er uitval is. Indien de uitval 
niet te wijten is aan één of meerdere punten onder nummer 2.2 of 2.3, zal er een datum 
overlegd worden waarop de inboet door Langenhuizen, en op kosten van Langenhuizen, zal 
plaatsvinden. Indien er kosten voor de opdrachtgever komen, zal dat middels een offerte 
aangeboden worden, die vrijblijvend is. 
 

2.2 Kosteloze inboet zal niet geschieden na meer dan één groeiseizoen, behalve inboet op eerder 
gedane inboet of twijfelachtige beoordeling na het eerste groeiseizoen. In dit laatste geval 
dient dit wel, direct na opname, door Langenhuizen op papier gezet te worden. Dit kan door 
een aantekening te maken op de opleverstaat. 
 

2.3 Uitgegaan mag worden dat beplanting welke geleverd is door Langenhuizen soortecht is. 
Indien dit niet het geval, zal die beplanting kosteloos worden vervangen. Wat niet uitgesloten 
kan worden, is dat een bepaalde soort / plant niet aan het verwachtingspatroon van de 
opdrachtgever voldoet. Planten leven, en zullen niet altijd 100% identiek aan elkaar groeien. 
Er dient dan ook een bepaalde marge in acht genomen te worden met betrekking tot 
uniformiteit. Ter verduidelijking: in een haag van rode beuk mogen (indien overeengekomen) 
geen groene zitten, maar niet allemaal zullen ze exact dezelfde rode kleur hebben. Ook 
kunnen niet altijd alle specifieke kenmerken van soorten van tevoren doorgenomen worden, 
dit zijn er eenvoudigweg veel te veel. 
 

2.4 Indien bij beplanting afsterven van (gedeeltes van) takken heeft plaatsgevonden, zal die 
beplanting alleen vervangen worden als herstel binnen 12 maanden onmogelijk of uiterst 
onwaarschijnlijk is. 
 

2.5 Vervangen van beplanting zal altijd gebeuren door een soort en maatvoering zoals bij aanleg 
geplant. Indien beplanting van andere maatvoering of soort gewenst is, zal verrekening 
plaatsvinden. 
 

2.6 Inboet door vraat, ziekte, plagen, extreme vorst, wisselende grondwaterstanden en/of 
vernieling zal niet kosteloos gebeuren. 
 

2.7 Inboet door slecht onderhoud, bijvoorbeeld weinig of geen water geven of onkruid niet tijdig 
verwijderen zal niet kosteloos gebeuren. 
 

2.8 Op beplanting welke Langenhuizen niet heeft geleverd, maar op verzoek van de klant wel 
verzet of geplant, geeft zij geen enkele garantie. 


