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Dank u voor de uitnodiging om uw tuin te bespreken op dd-mm-jj. om ….tijd…..  

 

Tijdens de tuinbespreking zullen we samen een inventarisatie van uw wensen en 

ideeën maken. 

Op basis van de inventarisatie maken wij een analyse. Hierna kunt u de keuze maken 

om samen met ons uw tuinontwerp tot stand te brengen. Dit is nog geheel 

vrijblijvend en kosteloos. 

Hieronder een opsomming van de stappen die nodig zijn om tot een volledig 

tuinontwerp te komen. 

 

1. Inventarisatie 

2. Analyse 

Keuzemoment van de klant 

3. Schetsontwerp 

4. Definitief ontwerp 

5. Beplantingsplan 

6. Verlichtingsplan 

(Deze punten worden verderop in dit document verder toegelicht.) 

 

Na goedkeuring van het ontwerp kunnen wij een offerte maken voor de realisatie van 

uw tuin. 

Wanneer wij uw tuin geheel mogen aanleggen vervallen alle kosten voor het 

tuinontwerp. 

 

Na oplevering van uw tuin bieden wij ook tuinonderhoud aan. Dit kan wekelijks, 

maandelijks of alleen de voor- en najaarsbeurt. 
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  Inventarisatie 

 

 Tuinbespreking geheel vrijblijvend. 

 Bezoek van ongeveer 1 uur. 

 Inventarisatie van de bestaande situatie. 

 Inmeten van de tuin. 

 U geeft uw wensen en ideeën aan. 

 

Denk hierbij aan: 

 Sfeer: modern, landelijk, natuurlijk, open, gesloten, exotisch, Japans. 

 Afbeeldingen van tuinen die u aanspreken (internet) 

 Onderhoud van de tuin (veel of weinig) 

 Water in de tuin: vijver of waterelement 

 Gazon in de tuin: natuurlijk gras of kunstgras 

 Terrassen zon/schaduw 

 Afscheidingen: schutting, klimop scherm, steigerhout, Etc…. 

 Kleuren in de tuin. 

 Belangrijk is ook om te weten wat u ECHT NIET in de tuin wilt. 

 U kunt nooit te veel informatie geven. 
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Verslag tuinbespreking 

Analyse 

 

De analyse is het verslag van de tuinbespreking. 

U krijgt via de mail het verslag van de tuinbespreking verwerkt in de tekening van uw 

tuin.  

Dit is nog geen ontwerp maar een ruimtelijke indeling gebaseerd op de 

inventarisatie. 

Met teksten en sfeerbeelden laten we u zien welke richting we opgaan met het 

ontwerp. 

 

Naast de analyse ontvangt u een  offerte voor het tuinontwerp.  

De offerte is gebaseerd op het aantal m² van uw tuin en de wensen van u. 

Wanneer u de offerte getekend retour stuurt beginnen we met het schetsontwerp. 
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Schetsontwerp 

Uitleg schetsontwerp 

Schetsontwerp 

 

Ongeveer 2 weken nadat wij de getekende offerte ontvangen hebben komen we 

langs met het schetsontwerp. 

Het schetsontwerp is een geheel uitgewerkt en ingekleurd tuinontwerp. Hierin is 

duidelijk waar terrassen, paden, bomen, beplantingvakken, vlonders e.d. komen. We 

hebben een idee over de materiaalkeuze en kunnen u hierin adviseren.  

Samen nemen we het schetsontwerp door en kunt aangeven wat u wel of niet 

aanspreekt in het ontwerp.  
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Definitief ontwerp 

 

De eventuele aanpassingen verwerken we in het definitieve ontwerp. Ongeveer 2 

weken nadat we het schetsontwerp besproken hebben komen we weer langs om het 

definitieve ontwerp te presenteren.  

In het definitieve ontwerp wordt naast het ontwerp ook de materiaalkeuze duidelijk, 

bijv. welke tegels we gaan toepassen. 

 

 

 

Definitief ontwerp 

Uitleg definitief ontwerp 
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Definitief ontwerp 

Beplantingsplan 

Beplantingslijst 

Beplantingplan 

 

Het beplantingsplan laat zien welke  bomen, struiken, hagen en vaste planten in de 

tuin komen. 

De afkortingen op de tekening verwijzen naar de planten op de beplantingslijst. 

 

Het beplantingsplan kost 40% of 60% van de kosten van het tuinontwerp. Afhankelijk 

van de hoeveelheid plantvakken in het tuinontwerp. 

 

 

 

Beplantingslijst fam. 

VASTE PLANTEN   HEESTERS 

Ag.BF Agastache 'Bleu Fortune'   Am.l Amelanchier lamarckii 

Al.m Alchemilla mollis   Ce.d.GdV Ceanothus d. 'Gloire de Versailles' 

An.h.HJ Anemone hup. 'Honorine Jobert'   Ce.t.R Ceanothus thyrsiflorus 'Repens' 

As.e.S Aster er. 'Schneetanne'   Cl.t Clerodendron trichotomum 

Ca.g Campanula glomerata   Hy.m.BR Hydrangea macr. 'Bouquet Rose' 

Ce.t Cerastium tomentosum   Hy.m.B Hydrangea Macr. 'Bleubird' 

Ci.s.WP Cimicifuga s.Wh.Pearl   Hy.m.LW Hydrangea Macr.  'Lanarth White' 

De.BK Delphimium 'Black Knight'   Os.H Osmanthus heterophyllus 

Di.a Dictamnus albus   Sy.v Syringa vulgaris 

Ec.p Echinacae purpurea   Vi.b Viburnum burkwoodii 

Ep.y.N Epimedium y. Niveum    Vi.d Viburnum davidii 

Eu.m.A Eupatorium mac. 'Atropurpurea'   
  Ge.e Geranium endressi   GRASSEN 

Ge.m Geranium magnificum   Li.m.I Liriope muscari 'Ingwersen' 

Ge.r Geranium rosanne   Mi.s.G Miscanthus sinensis 'Gracilimus' 

He.a Helleborus argutifolius   Pe.a.H Pennisetum alopecuroides 'Hameln' 

Ho.BU Hosta Bleu Umbrellas   
  Ho.f.S Hosta fluctuans 'Sagae'   VARENS 

Ho.s.E Hosta siebeldiane 'Elegans'   Ma.s Mattheucia struthiopteris 

Ho.SaS Hosta 'Sum and Substance'   Dr.f-m Dryopteris filix-mas 

Ir.s Iris siberica   Po.s Polystichum setiferum 
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Verlichtingsplan 

Verlichtingsplan 

 

Het verlichtingsplan geeft aan waar en welke verlichting toegepast wordt. 

Verlichting kan verschillende doeleinden hebben. 

 Sfeerverlichting, door mooie elementen uit te lichten kunt u ook ’s avonds 

genieten van uw tuin. 

 Praktische verlichting, om bijv. te kunnen lezen in de tuin. Maar ook het 

uitlichten van opstapjes en paden in het donker. 

 Veiligheid, tegen inbrekers 

 

 

 


