
 

Aanvullende voorwaarden robotmaaier installatieservice 

• Indien het gazonoppervlakte groter is dan het aantal vierkante meters vermeld op de 
doos van de aan te leggen robotmaaier, kan de installateur weigeren om de 
robotmaaier te installeren. Onze robotmaaiers zijn niet geschikt voor grotere 
oppervlakten dan vermeld op de doos. Na een weigering door de installateur kun je 
niet langer aanspraak maken op een bovengrondse aanleg. 

• Materialen ten behoeve van de aanleg (zoals draad, krammen, connectoren etc.) 
dienen door de klant aangeleverd en betaald te worden. Bij een mogelijk tekort is het 
de verantwoording van de klant om deze producten te gaan kopen bij het 
verkooppunt. 

• Afspraken met de installateur kunnen tot 48 uur vantevoren kostenloos worden 
verplaatst. Binnen de 48 uur is dit niet meer mogelijk en kun je niet langer kosteloos 
aanspraak maken op een bovengrondse aanleg. 

 

Dit moet je zelf nog doen 

• Het gazon eerst zelf maaien. Bij installatie mag het gras niet langer dan 5 centimeter 
zijn. 

• Een nieuw aangelegd gazon moet minimaal één maal gemaaid zijn. 
• Een nieuw aangelegd gazon moet minimaal acht weken liggen. 
• Het gazon moet vrij zijn van obstakels (m.u.v. permanente obstakels zoals bv 

trampolines, tuinmeubelen etc.). 
• Waterpartijen moeten afgezet zijn met een obstakel van minimaal 15 cm hoog.  
• De afstand tussen twee obstakels zoals bomen, bloemperkjes, struiken e.d., als ook 

de breedte van een doorgang, moet minstens 60 cm bedragen. Indien smaller, dan 
kan de robotmaaier hier niet doorheen. 

 
Dit valt niet onder onze installatieservice 

• Het ingraven van de begrenzingsdraad en/of de terugkomdraad. 
• Het onder bestrating doorleggen van begrenzingsdraad en/of de terugkomdraad. 
• Aanleg van de elektriciteitsinstallatie voor het laadstation. Binnen 5 meter van de 

beoogde plaats van het laadstation moet een stopcontact aanwezig zijn. 
• Het afbakenen van een waterpartijen (sloten, vijvers etc.). 
• Aanleg van eventuele verhardingen onder het laadstation of een bescherming boven 

het laadstation. 
• Aanleg/aanpassing van de tuin zoals bv. verplaatsen/verwijderen/aanplanten van 

planten, aanleg  van paden, onder-houd/aanleg van gazon etc. 
• Het installeren van app’s en applicaties van het smart system of bluetooth. 
• Alle andere, niet omschreven omstandigheden. 

 

Tarieven 

• Tot 750 m2                          € 175,- inclusief BTW 
• Tot 1250 m2                        € 200,- inclusief BTW 
• Tot 2000 m2                        € 225,- inclusief BTW 


