Inventarisatie lijst ontwerp / aanleg tuin:
Naam:
Adres:
Postcode / plaats:
Telefoon:
GSM:
E-mail:
Ontwerp voor:
o
o
o
o
o
o

Voortuin
Zijtuin
Achtertuin
Rondom
Daktuin
Anders: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gebruikers / gezinssamenstelling: ………………………………………………………………………………………………………………………

Huidige situatie:
Ligging achtertuin t.o.v. de zon:

noord/oost/zuid/west

Het huis is een:
o
o
o
o
o
o
o

Rijtjeshuis geen hoekwoning
Hoekwoning
2 onder een kap
Vrijstaande woning
Boerderij
Bungalow
Anders: …………………………………

Huisstijl:

nieuwbouw/klassiek/modern/anders:……………………………………………

Grondsoort:

Kleigrond/zandgrond/leemgrond/anders:………………………………………

Resultaat grondboring:

grond is overwegend:

hard/normaal/zacht
droog/normaal/nat
anders:……………………………………………………

Grondslag is overwegend:
o
o
o
Bereikbaarheid tuin:

Vlak
Aflopend naar: voren/achter
Diverse hoogteverschillen ( meting met laser verreist )

achterom/via zijkant huis/door garage/door woning/anders: …………

Omheining perceel:

geen/schutting/……………haag/draad/muur/anders: ………………………..

Zijn er gemeentelijke bepalingen van toepassing op de tuin waar rekening mee dient te worden gehouden:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er elementen in de tuin die gehandhaafd/hergebruikt dienen te worden:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wensen voor inrichting nieuwe tuin:
Besteedbaar budget voor inrichting tuin:

tussen €…………. En €…………….

Geplande eventuele uitvoering werkzaamheden:
o Voorjaar / najaar
o Gefaseerd
o ……………………………….
Gebruikers functie:
o
o
o
o
o
o
o
o

’s Avonds buiten zitten
Buiten eten
Zonnen
Speelgedeelte voor kinderen
Kind vriendelijk
Sier/bloemen
Kruidentuin/moestuingedeelte
Anders: …………………………………..

Mate van onderhoud:

onderhoud:

Hoofdterras voor minimaal:

……….. personen

arm /normaal/intensief

Stijl tuin:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Romantisch
Modern
Strak
Rechte lijnen
Lounge
Minimalistisch
Natuurlijk
Basic
Geen voorkeur

Voorkeuren ‘vloer’ elementen in tuin:
o
o
o
o
o
Voorkeuren begrenzing:

Gazon
Hout/vlonders
(grote) Tegels
Klinker bestrating
Half verhardingen

beton/natuursteen
beton/natuursteen
grind/split

…………..Haag/schutting/gaas ( met klimmers )
/beplanting/groenblijvers/open/anders: ……………………………………….

Voorkeuren water:
o
o
o
o
o
o

Geen water
Vijver
strak/natuurlijk
Zwemvijver
Zwembad
Waterelement
kindvriendelijk/strak/modern/klassiek
Anders:…………………………………………………………………………………

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hoogteverschillen trappen/keermuren
Metselwerk
schoonmetselwerk/stucwerk
(grote) bloembakken
Staal elementen
Cor-ten staal/RVS
Tuinhuis/berging
Afval container stalling
Extra parkeergelegenheid in voortuin
Poorten/hekwerk
Hout opslag
Openhaard/barbecue
Compostbak
Droogmolen
Anders: …………………………………………………………………………………….

Voorkeuren ‘vaste’ elementen in tuin:

Wenst u een verlichting/stroomplan

ja/nee

Eigen wensen en ideeën:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Voorkeuren beplanting:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Het hele jaar door bloemen
(klim) rozen
Klimplanten
Bladplanten
Grote vlakken van dezelfde soort
Wintergroene beplanting
Bamboe
Siergrassen
Bomen
Lei/bol/vorm
Bonsai/vormbeplanting
Kruiden
Fruit

o
o
o
o

Romantisch
Strak
Weelderig
Rustig

Stijl beplanting:

Kosten ontwerp Micha Gubbels Sfeervolle Tuinen:
Indien u akkoord gaat en een ontwerp door Micha Gubbels Sfeervolle Tuinen laat maken zitten hier kosten aan
verbonden. Deze kosten bedragen:

Bij een tuinoppervlak van 0 tot 100 m2

€ 200,-

Bij een tuinoppervlak van 100 tot 250 m

2

€ 350,-

Bij een tuinoppervlak van 250 tot 500 m2

€ 500,-

Bij een tuinoppervlak van 500 m2 en groter

€ 650,-

Prijzen zijn incl. BTW

Indien u een beplantingsplan met aantallen, soorten en maten wenst is dit ook mogelijk, bij tuinen tot 100 m2
2
is dit gratis, bij tuinen groter dan 100 m komt hier een meerprijs van € 150.- incl. BTW bij.
U ontvangt van ons een ontwerp met daarin uw wensen en eisen verwerkt, indien er in dit ontwerp
aanpassingen gemaakt moeten worden is dit de 1e keer kosteloos. Hierna ontvangt u een definitief ontwerp
met 1 detailtekening van een hoofdelement in uw tuin. Laat u het ontwerp van uw tuin door Micha Gubbels
Sfeervolle Tuinen uitvoeren dan halveren de ontwerpkosten.
Wenst u buiten het ontwerp geen gebruik te maken van de diensten van Micha Gubbels Sfeervolle Tuinen dan
ontvangt u het ontwerp nadat u het tekengeld betaald heeft.

o

Ja wij wensen door Micha Gubbels Sfeervolle Tuinen een tuinontwerp en beplantingsplan ( ja/nee )
voor een tuinoppervlak van ……….. m2 te laten maken.

Voor akkoord opdrachtgever:

Micha Gubbels

Naam: ………………………………….
Handtekening:

Handtekening:

_______________________

_______________________

