Samenwerken aan
uw nieuwe tuin
Allereerst willen wij u bedanken voor uw belangstelling
voor ons hovenierbedrijf Tuinier. U wilt een tuin die past
bij uw eisen en wensen, én uw budget. Een tuin met
sfeer en kwaliteit waarin u zich thuis voelt en waar u
jarenlang van kunt genieten.
Daarnaast wilt u dat uw tuin aansluit bij uw woning en zijn omgeving.
Want uw tuin vormt een onlosmakelijk onderdeel van uw woonplezier
en de waarde van uw woning.
Hovenier Tuinier is gespecialiseerd in het realiseren van die tuin die bij
u past. Van ontwerp tot realisatie van uw totale tuin. Hier gaat een heel
proces aan vooraf. Dat leggen we u hier stapsgewijs uit.
Een eerste voorwaarde voor een bij u passend tuinontwerp is dat we u
een beetje leren kennen. We kijken naar uw gezinssituatie, de functie(s) die uw tuin moet gaan vervullen, uw voorkeurskleuren, de sfeer
van uw interieur en andere factoren die een rol kunnen spelen.
In deze brochure geven wij u alvast enig inzicht in de zaken die van in
vloed zijn.
Hoveniersbedrijf Tuinier wil u graag adviseren en begeleiden bij de
keuzes die u hierbij kunt maken.
Hiervoor hebben wij een helder stappenplan ontwikkeld, zodat u goed
kunt inschatten hoe dit proces gaat verlopen.
Wij hopen dat deze informatie voor u aanleiding zal zijn voor een (telefoon) gesprek en een afspraak bij u thuis. Heeft u naar aanleiding van
deze uitleg nog vragen of opmerkingen, laat het ons weten.
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Gesprekken
Een goede tuin begint met een goed ontwerp.
En een goed ontwerp begint met een goed gesprek.
Voordat we bij u komen doet u er goed aan om uzelf
een aantal vragen te stellen. Zo krijgt u op voorhand al
een goed beeld van wat u wilt. Samen met u bespreken
we, telefonisch, verschillende vragen. De antwoorden
hierop geven ons inzicht in uw wensen, zodat we deze
kunnen vertalen in een uniek, op maat gesneden voorstel. Dit eerste gesprek zal telefonisch plaatsvinden.
Het telefoongesprek duurt zo’n 15-20 minuten.
Op basis van ons telefoongesprek beslist u of u een afspraak wilt, bij u
thuis of op de locatie van uw nieuwe tuin.
Tijdens dit gesprek nemen we de uitgangspunten nog eens door. Ook
worden er foto’s gemaakt en indien mogelijk wordt de tuin direct ingemeten.
Inventarisatie
Eventuele beplanting wordt geïnventariseerd, de bodem wordt in ogenschouw genomen en de omgeving natuurlijk ook.
De nodige tekeningen van uw woning en tuin liggen, indien mogelijk,
klaar om mee te nemen. U heeft een ‘moodboard’ gemaakt van uw
ideeën, op papier of via Pinterest.
Aansluitend wordt de opdracht getekend voor het maken van het tuinontwerp, door een van onze tuinontwerpers.
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Stap 1 | schetsontwerp
Binnen veertien dagen bellen we u voor het maken van een afspraak om het SO (Schets Ontwerp) bij ons op kantoor aan u te
presenteren. Er worden eventuele wijzigingen doorgesproken
voor het VO (Voorlopig Ontwerp). Ook worden de materialen en de
verdere stappen en planning besproken.
Dit schetsontwerp is geheel op schaal en voorzien van de nodige referentiebeelden, zie de afbeeldingen op de volgende pagina.
Als u tevreden bent over het ontwerp, wordt er een vervolgopdracht
verstrekt om het ontwerp eventueel aan te passen en om te zetten in
een VO (Voorlopig Ontwerp).
Dit voorlopige ontwerp wordt uitwerkt in een drietal ramingen voor
realisatie. Hierbij gaan wij er van uit dat u dan de intentie heeft dat uw
nieuwe tuin door ons gerealiseerd zal worden.
Wat is een VO (Voorlopig Ontwerp)?
Dit is de tekening waarin de eventuele wijzigingen van het schetsontwerp zijn verwerkt.
Wat is een raming?
Dit is een indicatie van de uitvoeringskosten op basis van bepaalde materialen en verwerkingswijze. Omdat u in deze fase nog geen
materialen heeft uitgekozen doen wij verschillende voorstellen voor
materiaaltoepassing en -verwerkingswijze. Een paal voor een schutting
kan van beton zijn, maar bijvoorbeeld ook van hardhout met of zonder
betonanker. Dit alles maken wij voor u inzichtelijk.
Natuurlijk zullen wij ook voorstellen doen, maar de definitieve keuze is
aan u.
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Voorbeeld
schetsontwerp
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Voorbeeld
schetsontwerp
Ontwerp achtertuin
Capelle aan den IJssel
Oppervlak ca. 75 m2
Aanleiding
na 10 jaar tijd voor aanpak tuin
Thema
kleurrijke bloementuin
Budget
Vanaf €15.000,00
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Projectnummer
2018/03/078
Tekeningnummer
DO-01
Opdrachtgever
De heer de Geus
Adres
Wateschapsweg 8
2911 CN
NIEUWERKERK A/D IJSSEL
Schaal
1:50
Datum
3 april 2018
Gewijzigd

Van der Giessenweg 6c
2921 LP KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
0180-554666
info@hoveniertuinier.nl
Maatvoering in meters, tenzij anders vermeld. Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij
anders vermeld. Maatvoering en hoogtemaatvoering controleren in het werk.
Aan afwijkingen t.o.v. de tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens mag het
ontwerp niet worden uitgevoerd door derden zonder voor- afgaande toestemming van
Hoveniersbedrijf Tuinier.
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze
dan ook, en evenmin in een retrievalsysteem worden opgeslagen, zonder voorafgaande
toestemming van Hoveniersbedrijf Tuinier.
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Stap 2 | VO + ramingen
Nadat u het VO (Voorlopig Ontwerp) heeft goedgekeurd, worden
er twee á drie ramingen opgesteld voor de uitvoering. Dit is een
nieuwe opdracht en daarbij gaan we er dan ook vanuit dat wij uw
nieuwe tuin mogen gaan realiseren.
Waarom drie ramingen?
Een tuinontwerp kan op tientallen manieren worden gerealiseerd. Ook
kunnen de (bouw)materialen vaak op verschillende kwaliteitsniveaus
worden verwerkt.
Voorbeeld:
Zo kan bestrating gewoon op zand worden gelegd, op gestabiliseerd
zand of op een puingranulaat (hierdoor zal erminder snel verzakking
optreden). Klinkers kunnen op maat worden geknipt of met een diamantzaag op maat worden gezaagd. De bestrating kan wel of niet
gevoegd worden. Daardoor heeft u weinig tot geen onkruidgroei in de
voegen. Ook heeft u dan geen last meer van mieren die het zand in de
voegen omhoog werken.
De ene keuze resulteert, naast de prijsverschillen, in een totaal andere uitstraling dan de andere. De ramingen worden zo opgesteld dat u
verschillende kwaliteitsniveaus kunt kiezen. Zo kunt u gericht, binnen
uw budget, de materialen uitkiezen.
Zo stelt u uw eigen uitvoering en kwaliteit samen wat resulteert in de
‘conceptbegroting’.
Deze conceptbegroting dient dan voor verdere uitwerking van het VO
in het DO (Definitieve Ontwerp). Dit leggen we ook ter goedkeuring
aan u voor.
De drie ramingen worden zo opgesteld dat u verschillende kwaliteitsniveaus kunt uitwisselen. U kunt nu gericht, binnen uw budget, de
materialen uitkiezen. Zo stelt u uw eigen uitvoering en kwaliteitniveau
samen, wat resulteert in de ‘conceptbegroting’.
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Stap 3 | DO + begroting
Na uw goedkeuring van het definitieve ontwerp en uw materiaalkeuze wordt het plan verder uitgewerkt en afgerond.
Dit definitieve tuinontwerp wordt indien nodig uitgewerkt in verschillende tekeningen zoals:
• Een grondverzetplan;
• Een bestratingsplan;
• Een afwateringsplan;
• Een beplantingsplan.
Afhankelijk van het tuinontwerp kunnen er aanvullende tekeningen
worden gemaakt zoals:
• Een verlichtingsplan;
• Een beregeningsplan;
• Technische tekeningen van te vervaardigen bouwwerken.
Dit definitieve ontwerp wordt samen met de tekening, ter goedkeuring,
aan u voorgelegd. Na uw goedkeuring wordt de orderbevestiging opgesteld en getekend. Ook worden de start- en opleverdatum, de nazorg
en service duidelijk.
Zo ziet u dat er de nodige tijd en aandacht moet worden besteed om te
komen tot een goed eindresultaat, een tuin die bij u past en waarvan
u jaren gaat genieten. Daarbij is een goed gesprek een noddzakelijke
eerste stap.
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Stap 4 | aanleg tuin
Nadat u uw goedkeuring hebt gegeven aan de uitwerking van het
plan en de bijbehorende begroting start de aanleg van uw tuin.
Deze start vindt plaats op de afgesproken datum. Ook spreken we
af wanneer de tuin wordt opgeleverd.
Als we voorzien dat er overlast voor uw buren zal ontstaan, dan zullen
wij uw buren informeren. Eventuele klachten kunnen zij dan aan ons
melden.
Nadat de tuin is aangelegd wordt deze aan u opgeleverd.
Vervolgens komen wij nog twee seizoenen na de aanleg terug om
nazorg en garantie te geven.
We kijken al het uitgevoerde werk na en beoordelen of dit nog steeds
goed functioneert. Ook kijken we of alle beplanting goed ‘aanslaat’.
Daarnaast geven we u advies met betrekking tot het tuinonderhoud,
bemesting en meer.
Om uw investering te laten renderen en goed in stand te houden is
vakkundig tuinonderhoud essentieel.
Daarom zullen wij u ook een voorstel doen om dit tuinonderhoud samen met ons uit te voeren.
Goed uitgevoerd tuinonderhoud is de basis om uw investering in waarde te doen toenemen en er veel plezier aan te ontlenen. Wij adviseren
u graag over wat u zelf kunt doen, op welke wijze en wanneer.
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Geen opdracht

Het eerste gesprek is ons telefoongesprek. Daaruit volgt een afspraak bij u thuis.
Graag (indien mogelijk) zien we dat beide partners
aanwezig zijn, dit komt de besluitvorming ten
goede.
TIP: leg alvast tekeningen en foto’s klaar van uw
woning en tuin, met uw voorkeuren e.d. wat door
mij meegenomen mag worden. Als u een moodboard kan en wil maken zou dat erg fijn zijn.

Als u geen
opdracht geeft voor
het maken van een
schetsontwerp dan
zijn er verder geen
kosten.

→

→
Stap 1: schetsontwerp

Geen vervolgopdracht

Na ontvangst van alle benodigde informatie bellen
wij u binnen veertien werkdagen voor een vervolgafspraak om het tuinontwerp met u door te nemen.

Als u geen
vervolgopdracht geeft
na het maken van een
schetsontwerp dan
zijn er verder geen
kosten.

Daarbij bespreken we materialen eventuele wijzigingen, de wijze van verwerken, kwaliteitsniveau,
benodigde tijd voor tuinonderhoud en meer.

→

→
Stap 2: Voorlopig Ontwerp + 2-3 ramingen
Eventuele wijzigingen doorvoeren en uitwerken
in een voorlopig ontwerp + 2-3 ramingen voor
realisatie. Keuzemoment voor materialen, kwaliteit
en budget.

Geen vervolgopdracht

→

Alle tijd en kosten die
besteed zijn worden
nu in rekening gebracht.

→
Stap 3: definitief ontwerp + 1 begroting

Geen vervolgopdracht

Op basis van uw keuzes wordt het definitieve
ontwerp uitgewerkt in o.a. een beplantingsplan en
uitvoeringstekeningen.
Uit de ramingen maken we samen met u een
conceptbegroting voor realisatie.

Alle tijd en kosten die
besteed zijn worden
nu in rekening gebracht.

→

→
Stap 4: aanleg tuin

Geen vervolgopdracht

Na goedkeuring van de conceptbegroting wordt
de definitieve begroting opgesteld en ter goedkeuring aan u aangeboden. Er wordt een aanvang- en
opleveringsdatum vastgelegd.

Alle tijd en kosten die
besteed zijn worden
nu in rekening gebracht.

→

→

Stappenplan & werwijze

Gesprekken

Stap 5: service
Hovenier Tuinier begeleidt uw tuin een jaar lang
middels een tweetal service- en begeleidingsbeur-

→

Vervolgopdracht
Onderhoudvoorstel
tuin.
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Tarieven
tuinontwerp

Hans Bauke Tuinier
eigenaar hoveniersbedrijf Tuinier

Het tuinontwerp is het fundament voor een goede tuin waar u vele jaren
plezier van zult hebben. Hoveniersbedrijf Tuinier werkt samen met verschillende tuinontwerpers die zorg dragen voor verrassende tuinontwerpen. Samen hebben wij tientallen jaren ervaring. Deze ervaring zetten wij
in om samen met u te werken aan de tuin die bij u past.
Zo bent u verzekerd van een goed ontwerp voor de tuin die bij u past.
Ik, Hans Bauke eigenaar van hoveniersbedrijf Tuinier, zal het telefoongesprek
en het eerste gesprek bij u thuis voeren.
U kunt ons, iedere werkdag, bellen voor een afspraak.
Ik ben iedere werkdag bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur.
Onze tarieven zijn gerelateerd aan uw tuinoppervlak.
Dat zorgt voor duidelijkheid vooraf, dat is wel zo prettig.
Oppervlakte tuin		
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........

Te investeren bedrag
€
325,00 2D
€
495,00 2D & 3D

m2 €
795,00
m2 €
950,00
m2		In overleg

2D & 3D
2D & 3D

De genoemde bedragen zijn inclusief:
• 21% btw.
• Gesprek bij thuis of op locatie voor aanvang van het realiseren tuinontwerp.
• Persoonlijke presentatie van het schetsontwerp bij ons op locatie (Krimpen
aan den IJssel)
• Reprokosten
De vermelden bedragen zijn exclusief:
• Inmeten tuin of terrein.
• Aanschaf kadaster overzicht perceel
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