Pas als u helemaal tevreden bent met het tuinontwerp, gaan we aan de
slag. De handen uit de mouwen. Met één doel: u ontzorgen. We pakken alles aan. Fundering aanleggen, zwembaden ingraven, grote bomen planten,
waterelementen aanleggen, schuttingen plaatsen, terrassen bestraten,
verlichting aansluiten, betimmeringen. We komen met proffesioneel materieel. Met man en macht. Alle leden van ons team zijn specialisten op
hun gebied. Dus klaren we de klus in een zo kort mogelijke tijd. Met zo min
mogelijk overlast. Maar mét hart en ziel. We rusten niet voordat de laatste
terrasplant op z’n plek staat en de kussens van de loungebank recht liggen.
Perfectie tot in de details. Ook daar hebben onze tuinmannen aanleg voor...
Pure aanleg.

Tuinonderhoud
Een goed aangelegde tuin wordt elk jaar fascinerender. Mits hij voldoende
professionele aandacht krijgt. Veel bomen en heesters moeten jaarlijks
worden gesnoeid, sommige vaste planten moeten om de paar jaar gescheurd worden. Er moet bemest worden. Het onkruid gewied. Het gras gemaaid. Ook daarin ondersteunt Teo van Horssen u. Wij zorgen voor jaarlijks,
periodiek of eenmalig onderhoud, met oog voor het karakter van de tuin en
zijn gebruikers. Boerderijtuinen worden weelderiger, moderne tuinen blijven strak, bedrijfstuinen blijven optimaal representatief.Onze vakmensen
staan ieder seizoen voor u klaar. Pure service.

Garantie
Teo van Horssen Hoveniers is een Groenkeur gecertificeerd bedrijf. Groenkeur bevordert het vakmanschap van de groenprofessionals op basis van
vastgestelde kwaliteitsnormen, onze zogenaamde beoordelingsrichtlijnen.
Aan de hand van een onafhankelijke toetsing wordt beoordeeld of bedrijven
het keurmerk verdienen. Om de kwaliteit van het keurmerk te kunnen blijven garanderen organiseren wij nazorg op terreinen van garantie, nakoming
en geschillen.
Wie kiest voor een Groenkeur-ondernemer kiest voor kwaliteit in uitvoering
en dienstverlening.

Vinkenpolderweg 31
2952 AV Alblasserdam
F. 078 69 31 285
info@teovanhorssen.nl

T. 078 69 18 754
teovanhorssen.nl

WERKWIJZE EN KOSTEN TUINONTWERP

Tuinaanleg

De eerste kennismaking
De ontdekkingstocht naar de pure tuin begint bij u. De emotie die uw tuin bij u moet oproepen.Een tuin
die bij uw natuur én bij het karakter van uw pand past. Bij uw smaak en levensstijl. Wij wegen deze gevoelsmatige wensen zorgvuldig af tegen de onveranderlijke eisen als ligging, afmetingen en bodemgesteldheid. Daar nemen we ruim de tijd voor. Deze fase is de basis. Het fundament. Tijdens deze eerste
kennismaking geven wij een beeld van ons bedrijf en waar wij op het gebied van tuinen toe in staat zijn.
Daarnaast geven wij inzicht in de te verwachte kosten voor zowel het ontwerp als de aanleg van de nieuwe
tuin. Wij hopen snel van u te horen.

Kosten voor het maken van een inrichtingsplan
Tuin oppervlakte

Tuinontwerp

Beplantingsplan

Verlichtingsplan

0-50 m2
50-150 m2 €
150-300 m2 €
300-600 m2 €
600-1000 m2 €
1.000-2.000 m2

€ 450,- €€ 		
€ 600,- €€ 		
€ 750,- € € 		
€ 1000,- €€ 		
€ 1.250,- € €
€ 1.750,- € €

€ 250,-			
€ 300,- €		
€ 375,- €		
€ 500,€ 600,€ 900,-

€ 75,€ 100,€ 125,€ 150,-€
€ 175,-€
€ 225,-

Prijzen voor tuinen groter dan 2000 m2 zijn op aanvraag.
Prijzen zijn inclusief btw.
Prijzen zijn geldig tot 31 december 2016.

Beplantingsplan
De beplanting vormt een zeer belangrijk onderdeel van het tuinontwerp. De beplanting bepaalt in belangrijke mate de sfeer van de tuin en kan de vormgeving van het ontwerp enorm versterken. Daarnaast bepaald de beplanting ook voor een belangrijk deel hoeveel onderhoud een tuin in de toekomst zal gaan verlangen. Ook wordt er gekeken naar de groeiomstandigheden zoals zon, schaduw en wind en welk formaat
de beplanting uiteindelijk gaat krijgen. In het beplantingsplan kunt u exact zien hoe groot de verschillende plantvakken zijn en welke plant waar moet komen. U krijgt verder uitgebreide informatie over de kleur,
bloeitijd, hoogte, breedte, etc. Incl. duidlijke foto´s van alle gebruikte planten. Zo zorgen wij er voor dat
uw tuin jaarrond sierwaarde heeft en het onderhoudsniveau aansluit op uw verwachtingen.

Verlichtingsplan
Met een goed verlichte tuin worden de lijnen en kenmerkende elementen in het ontwerp ook zichtbaar in
het donker. Tuinverlichting zorgt niet alleen voor sfeer maar ook voor veiligheid en functionalieit. Door de
juiste verlichting en licht sterkte toe te passen, wordt de sfeer in de tuin maximaal benut. Ook de keuze
van armaturen wordt in het verlichtingsplan meegenomen. Deze is medebepalend voor de uitstraling van
de tuin.

Ontwerpvoorstel
Op basis van de gevens die zijn voort gekomen uit de eerste kennismaking en de inventarisatie van de tuin
maken wij een ontwerpvoorstel voor de inrichting van de tuin. Deze wordt bij u op locatie gepresenteerd
en ondersteund met sfeerbeelden en wanneer gewenst 3D impressies. Aan de hand van uw reactie wordt
het ontwerpvoorstel uitgewerkt naar de definitief inrichtingsplan met materiaal suggesties en een indicatie van de te gebruiken plantgroepen.

Offerte
Wanneer het inrichtingsplan in hoofdlijnen voor akkoord is maken wij graag een vrijblijvende offerte voor
de aanleg van uw nieuwe tuin. Deze offerte geeft uw een nauwkeurig inzicht in de kosten, werkwijze en
het materiaal gebruik per onderdeel. Na het uitbrengen van deze offerte stopt ons werk niet. Nu u een
goed beeld heeft van de kosten per onderdeel komt u misschien tot andere inzichten met betrekking tot
het ontwerp. Wij denken en ontwerpen graag met u verder om zo tot een evenwichtig plan te komen.

