Kostenoverzicht

Wat kost een tuinontwerp?
Aan de hand van een kennismakingsgesprek kan ik een prijsindicatie geven. Dan bespreken
we al je wensen en bekijken de mogelijkheden. Dus wordt het een tuinontwerp met of
zonder beplantingsplan? Of wil je zien wat er allemaal mogelijk is in je tuin met alleen een
eenvoudige tuinschets. Zijn er tuinvragen waar je niet uitkomt?
Voor een tuinontwerp en/of beplantingsplan ontvang je een offerte. Maar om een idee te
hebben over wat voor bedragen het gaat staan hieronder de vanaf prijzen.
Staat jouw wens of vraag er niet bij? Neem gerust contact op om te kijken wat ik voor je kan
betekenen.



Tuinontwerp kosten zijn vanaf 395 euro

Een volledig tuinontwerp met of zonder een beplantingsplan. De kosten zijn afhankelijk van
diverse factoren. Zoals de grootte van de tuin, de wensen en eventuele hoeveelheid
beplanting.



Tuinschets is vanaf 95 euro

Met een tuinschets krijg je in grote lijnen te zien wat er allemaal mogelijk is in je buitenruimte.
Dit kun je kan verder zelf invullen met details. Of ik kan een volledig tuinontwerp maken. Een
tuinschets kan aan je keukentafel of online.


Tuinadvies aan huis is vanaf 169 euro

In 2 uur tijd advies krijgen over de indeling, materialen, planten, verlichting en/of styling
inclusief praktische tips. Hiermee kun je meteen aan de slag. Bepaal zelf aan wat voor soort
advies je behoefte hebt. Online advies is ook een mogelijkheid.


Beplantingsplan kost vanaf 295 euro

Van jouw wensen maak ik een beplantingsvoorstel. De planten worden op elkaar afgestemd
op onder andere kleur, hoogte, bloeitijd en zonnestand. Zo gecombineerd, dat je het hele
jaar door groen hebt. Je krijgt een overzicht waar welke plant komt, een lijst met plantnamen
en de benodigde aantallen.



Kant en klaar beplantingsplan per m² vanaf 49 euro

(beschikbaar vanaf januari 2022)

Je kunt ook een kant en klare beplantingsplan verkrijgen voor bijvoorbeeld een border. Deze
zijn gesorteerd op kleur en zonnestand per m². Heb je bijv. 4m² hoef je alleen de aantallen te
vermeerderen. Je kunt plannen combineren of toevoegen aan de huidige beplanting. Er zit
ook een overzicht bij waar welke plant komt. Hiermee kun je direct naar de kweker of
tuincentra.

Alle prijzen zijn inclusief btw, excl. reiskosten en eventuele parkeerkosten.
Buiten gemeente De Ronde Venen wordt 30ct per km berekend.

