
Kosten indicatie    

 

Wat kost een tuinontwerp?  
Wil je 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? Aan 

de hand van een kennismakingsgesprek kan ik een prijsindicatie geven. Dan bespreken we 

al je wensen en bekijken de mogelijkheden.  

  

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 vanaf 395 euro 
Een 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. Het 

definitieve ontwerp krijg je in 2D met omschrijvingen en een moodboard. Dit is uit te breiden 

met een materialenlijst, een plan van aanpak maken of project coördinatie. 

 

 Advies aan huis voor 169 euro 

Bepaal zelf aan wat voor soort advies je behoefte hebt. In 2 uur tijd kun je advies krijgen over 

de indeling, materialen, planten, verlichting of styling en praktische tips. Hiermee kun je 

meteen aan de slag. Er zit ook een half uur nazorg bij, voor als je achteraf nog vragen hebt of 

wilt dat ik meekijk naar bijv. de uiteindelijke indeling.  

Het is ook mogelijk een eenvoudige tuinschets te maken aan je keukentafel of een 

stylingadvies van kamerplanten. 

  

 Beplantingsplan 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. Tevens hou ik rekening met hoeveel je wilt tuinieren.  

Een beplantingsplan in combinatie met een tuinontwerp is vanaf 195 euro. 

  

 Plantstyling in huis op basis van offerte 

Stylingadvies van kamerplanten met bijpassende potten en eventueel accessoires. We 

bekijken eerst de ruimte(s), je interieurstijl, het lichtval, de hoeveelheid ruimte en bespreken je 

wensen. Je krijgt een plattegrond met plantenindeling, lijsten van planten en materiaal 

voorstellen. Hiermee kun je direct naar de kweker of tuincentra.  

Dit kan ook als een ‘advies aan huis’ worden geboekt. 

 

 

 
Bij géén akkoord van de offerte wordt er 35 euro aan onkosten berekend. 

 
Alle prijzen zijn inclusief btw, excl. reiskosten en eventuele parkeerkosten.  

Buiten gemeente De Ronde Venen wordt 30ct per km berekend. 

 

https://www.chantisbuitenstudio.nl/contact

