
Boom kappen 
in slechts 3 stappen

gemiddeld binnen vier uur gekapt en opgeruimd

tel:0648752605
https://wilminkboomverzorging.nl/


Bomen zijn bijzonder 
Een boom zuivert de lucht, maakt zijn eigen voedsel en groeit zijn 
hele leven lang. Met hun bladeren doen bomen wat geen enkel dier 
hen nadoet: omgekeerd ademhalen. Dieren en ook mensen hebben 
zuurstof nodig om te kunnen ademen. Bomen verdienen dus een goede 
verzorging. Met respect voor de natuur en kennis van bomen, verzorgen 
wij hun groei. 

Onze boomwerkzaamheden

Wat de natuur doet is onvoorspelbaar. Zo ook de vitaliteit van een 
boom. Afhankelijk van zijn omgeving kunnen er zichtbare of onzichtbare 
veranderingen optreden. Heeft u twijfels over de conditie van uw boom? 

Wij komen graag kijken en adviseren u veilig en goed doordacht. Voor elk 
advies bieden wij ook een passende dienst of oplossing; van snoeien tot 
kappen: 

Schroom niet en neem 
contact op voor een 
vrijblijvend advies.

• Boomonderzoek 
• Bomen snoeien
• Bomen kappen 
• Kroonverankering 

• Aanplanten 
• Stronken verwijderen
• Processierups verwijderen
• Processierups preventief bestrijden  

Wilt u een boom laten verwijderen volg dan ons stappenplan 
op de volgende pagina’s. 
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Klik hier om 
contact met ons 

op te nemen

https://wilminkboomverzorging.nl/contact


Stap 1 - vergunning aanvragen

Kapvergunning bomen aanvragen

Om een boom te kappen moet u meestal een kapvergunning aanvragen, 
tenzij u onder voorwaarden hiervan vrijgesteld bent. Wanneer is een 
kapvergunning nodig en welke regels gelden er voor het kappen van een 
boom in uw tuin? 
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Omgevingsvergunning van de gemeente

Voordat u beslist een boom om te hakken of grondig te snoeien  
(bv. verwijderen van de kruin), informeert u best eerst naar wanneer een 
kapvergunning nodig is. De regelgeving hangt af van de gemeente en kan 
u vaak terugvinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Hoe kapvergunning aanvragen?

Een kapvergunning voor bomen aanvragen doet u doorgaans online op 
de website van uw gemeente, of via het Omgevingsloket met uw DigiD. 
De aanvraag mag enkel gebeuren door de eigenaar van de boom, dus 
niet door een huurder. In de aanvraag van een kapvergunning moet 
u vermelden om welk soort boom het gaat, hoe u die wil kappen en 
waarom.

Binnen 8 weken wordt u de beslissing voor uw aanvraag meegedeeld. De 
gemeente kan deze termijn wel verlengen met 6 weken, tot een maximum 
van 26 weken. Wanneer u binnen die periode geen reactie van de 
gemeente ontvangt, dan wordt de vergunning automatisch verleend.

06 48 75 26 05

Samen met een ons een 
kapvergunning aanvragen?  
Neem vrijblijvend contact met ons op: 

Zodra u de vergunning heeft verkregen kan u door naar de 
volgende stap.

Bijkomende eisen voor de kapvergunning bomen

Naast de regels van de gemeente moet u ook rekening 
houden met de Wet Natuurbescherming en/of het 
bestemmingsplan als wanneer u een kapvergunning 
wilt aanvragen. Deze stellen aanvullende eisen voor 
het kappen van bomen, die u kan opzoeken via de 
website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland). Zo bepalen ze wanneer een boom of 
houtopstand beschermd is. Bovendien maakt de 
gemeente vaak een lijst van welke bomen al dan 
niet in aanmerking komen voor een kapvergunning. 
Deze staan aangeduid op de digitale bijzondere 
bomenkaart.
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info@wilminkboomverzorging.nl Klik hier om 
contact met ons 

op te nemen

tel:0648752605
mailto:info%40wilminkboomverzorging.nl?subject=
https://wilminkboomverzorging.nl/contact
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Stap 2 - offerte aanvragen

Indien u besloten heeft om de vergunning aan te vragen kan u alvast een 
offerte van ons ontvangen. Het grote voordeel is dat indien u al akkoord 
bent met de offerte, we het kappen van de boom in kunnen plannen en hij 
dus snel gekapt wordt zodra de vergunning is verstrekt.

Wij komen graag vrijblijvend langs om de offerte te maken maar bieden ook 
de mogelijkheid op onze site om dit eenvoudig en snel digitaal op te vragen. 

Zorg daarvoor wel dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: 

2

• Het aantal bomen 
• Breedte van de stammen
• Hoogte van de bomen
• De bereikbaarheid; breedte 

van het pad naar de boom

Foto’s van:
• Het pad ernaartoe; afstandsfoto
• Foto van de boom in zijn geheel
• Foto van de stam inclusief persoon 

of referentiepunt (i.v.m. cm)

Bij de aanvraag van de offerte 
krijgt u de keuze uit 3 pakketten:

Stap 3 - opdracht verstrekken

Indien alles naar tevredenheid is geeft u akkoord op onze offerte met 
de gewenste datum van kappen. Wij zullen dan binnen 48 uur contact 
opnemen voor het direct plannen van een geschikt moment. Indien 
dit gebeurt terwijl u in afwachting bent van de vergunning kunnen wij 
garanderen dat de boom verwijderd wordt in de eerste week na het 
verkrijgen van de vergunning. 

Zien hoe wij grote bomen kappen en een beeld van onze werkwijze? 
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Kappen
zelf opruimen en afvoeren

• Zelf opruimen 

• Zelf afvoeren van 
afval 

• Hout houden en zelf 
in handzame stukken 
zagen

Kappen, opruimen 
en afvoeren

• Wij ruimen op

• Wij voeren af

• Het hout zagen we 
ter plekke en geven 
een korting voor het 
meenemen van het 
gezaagde hout

Pakket 1 Pakket 3Pakket 2 Meest gekozen

Kappen, opruimen 
en afvoeren

• Wij ruimen op

• Wij voeren af

• Het hout zagen we ter 
plekke in handzame 
stukken (nog wel zelf 
kloven)

Klik hier om direct uw offerte aan te vragen!

Klik hier 
om de video 
te bekijken

https://wilminkboomverzorging.nl/boom-kappen-in-3-stappen
https://wilminkboomverzorging.nl/themes/wilminkboomverzorging-nl/assets/wilmink-boomverzorging.mp4


BTW:  NL153453230B01
KvK:  8176921

De halmen 8
7383 BG Voorst

info@wilminkboomverzorging.nl 
06 48752605

Wilmink Boomverzorging 
geeft uw bomen de 
ruimte om te groeien en 
u de ruimte om te leven

tel:0648752605
mailto:info%40wilminkboomverzorging.nl?subject=
https://wilminkboomverzorging.nl/
https://wilminkboomverzorging.nl/

