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Datum:

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

GSM:

E-mail:

Schoolstraat 19A | 5866 AW | Swolgen

Hartelijk dank voor uw interesse in De Middelpas Hoveniers. Wij helpen u graag verder met het weghalen van
de eikenprocessierups (E.P.R) in uw tuin. 

Door dit formulier door te nemen, in te vullen en terug te sturen, krijgen wij een beter beeld  de benodigde 
werkzaamheden en kunnen wij een betere prijsindicatie bieden alvorens de accordatie van de opdracht.

Dit formulier kan zowel digitaal  uitgeprint ingevuld worden.

Eikenprocessierups verwijdering

www.demiddelpas.nl
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Uw tuin kan bijdragen aan een gezondere wereld. Dit brengen wij graag onder
aandacht. Het vergt eigenaarschap om een groene wereld door te kunnen geven aan de 

 volgende generatie. Een wereld waar we trots op kunnen zijn.
Dit alles wordt zoveel mogelijk ondersteunt door de werkwijze, producten en gereedschappen van de

De Middelpas Hoveniers.  

Uw situatie

Door de biodiversiteit te verbeteren in uw tuin, lokt u ook meer vijanden van 
de Eikenprocessierups.

Hoeveel eikenbomen heeft u?:

Aantal kleiner dan 20m:

Aantal groter dan 20m:

Een rupshoogwerker is vaak nodig om bij de hoogste 

nesten te komen.

Vaak zitten de E.P.R. nesten zodanig hoog dat wij met een hoogwerker aan de slag moeten. Hiervoor 
moeten de bomen dan wel bereikbaar zijn. Zijn de eikenbomen in uw tuin bereikbaar voor een rupshoog-
werker? De ingeklapte hoogwerker is 150 x 600 x 200 cm in afmeting en heeft een bijhorende draaicirkel nodig.

JA

JA

JA

NEE Onzeker.

Stuur eventueel een aantal
foto’s door van de doorgangen. 

Uw kunt ook een duidelijke schets
maken op de laatste pagina van 

dit formulier.

Uw  staat voorop, wij verwachten niet dat u dicht in 
de buurt komt van de bomen om de aanwezige nesten te tellen. Dit is de 

reden dat wij naar het aantal eiken vragen. Deze kunt u, uit de win richting,
van een afstand tellen. Het gaat dan voornamelijk om de zomer 

eik en winter eik. Tel s.v.p. ook de Amerikaanse eik mee. Indien u de
soorten niet weet te onderscheiden, tel dan alle eiken.

Voorkomen is beter dan genezen

www.demiddelpas.nl

Belangrijk:

Wenst u (per mail) een gratis brochure te ontvangen hierover?  

Hoe staan de bomen?

Hoe staan de bomen?

Vrijstaand Bos Beide

Vrijstaand Bos Beide

Wenst u een inhoudelijk gesprek m.b.t. uw tuin hierover?
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Informatie kosten:

Kosten overzicht:

www.demiddelpas.nl

Voor het verwijderen van E.P.R kunnen wij geen offerte aanbieden, werkzaamheden zullen op basis
van regie plaatsvinden met de onderstaande tarieven:

Tarieven:

- E.P.R. verwijderen incl. hoogwerker €200,- ex.BTW p/uur

- E.P.R. verwijderen excl. hoogwerker €150,- ex.BTW p/uur

- Reisuren €75,- ex.BTW p/uur

-  Kilometer vergoeding €0,40 ex.BTW p/km
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info@demiddelpas.nl
Tel: 0478-692432

Contact:

Opmerking/vragen/notities

Opmerking/vragen/notities:

www.demiddelpas.nl


	Naam: 
	Datum: 
	Tel: 
	GSM: 
	E-mail: 
	Adres: 
	Aantal: 
	Aantal groter: 
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	aanvullend: 


