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Wij geven u, bij deze, alvast enig inzicht welke factoren van belang 
zijn en invloed hebben op het te investeren budget. 

Hoveniersbedrijf Eikenhorst  kan en wil u graag begeleiden bij de te maken 
keuzes. Hiervoor hebben wij voor u een helder stappenplan ontwikkeld, zodat u 

precies weet hoe dit proces gaat verlopen. 

We hopen dat deze informatie voor u aanleiding is voor een nader (telefoon)gesprek en een afspraak bij 
u thuis. Heeft u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen, laat het ons weten. 

Samenwerken naar
uw nieuwe tuin

Allereerst willen wij u danken voor uw belang-
stelling in ons bedrijf. 
U wilt een tuin die bij u past. Bij uw eisen en 
wensen. De sfeer waarin u zich thuis voelt. 
Met de kwaliteit en het budget die bij u pas-
sen. Daarnaast dient de tuin aan te sluiten bij 
uw woning en zijn omgeving. Want uw tuin 
maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van uw 
woonplezier en de waarde van uw woning.

Hoveniersbedrijf Eikenhorst is gespecialiseerd in 
het realiseren van die tuin die bij u past. Om te ko-

men tot die voor u passende tuin is een heel proces. 

Een van de voorwaarden hiervoor is dat we u een beet-
je leren kennen. Zoals uw voorkeurskleuren,  de sfeer van 

uw interieur en meer. 

Graag tot ziens in uw tuin.

Gert-Jan Verschoor
Eigenaar Hoveniersbedrijf Eikenhorst

Gert -Jan Verschoor
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Tijdens de afspraak bij u thuis wordt de eventueel te behouden beplan-
ting geïnventariseerd, de bodem wordt in ogenschouw genomen en de 
omgeving natuurlijk.

Dan wordt de opdracht getekend voor het maken van het tuinontwerp door een 
van onze tuinontwerpers of voor het maken van de ramingen van de uitvoerings-
kosten voor de gemaakte handschets bij u thuis. 

Gesprek
Een goede tuin begint met een goed ontwerp. En een goed tuinontwerp 
begint met een goed gesprek. Voordat we bij u komen is het goed om 
uzelf vooraf een aantal vragen te stellen, zoals;

• Wat zijn uw eisen en wensen m.b.t. de tuin?
• Wat is uw (gezins)situatie?
• Welke functie(s) dient uw tuin te gaan vervullen?
• Wat is voor u belangrijker het idee of het budget?
• Minimaal onderhoud of heerlijk in de tuin bezig zijn?

De antwoorden op deze en meer vragen geven ons inzicht om 
uw eisen en wensen te vertalen in een uniek voorstel opdat u de 
tuin krijgt die bij u past. 

Hierbij kunt u kiezen uit:
• een handschetsje bij u thuis 
of 
• een verrassend en professioneel tuinontwerp door een van 

onze tuinontwerpers. 

Zorg ervoor dat voor de afspraak de no-
dige tekeningen van uw woning en tuin 
klaar liggen, bij voorkeur klaar om mee 
te nemen. Maak een moodboard in hard-
copy of via Pinterest.
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Onze tuinontwerpers zijn:

Aleid Westenberg
tuinontwerpster

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

Wij, Aleid en Alexander, staan voor u klaar om een vrijblij-
vend telefoongesprek met u aan te gaan.

Tijdens dit telefoongesprek inventariseren wij uw eisen 
en wensen, de gewenste sfeer en functionaliteit van uw 
nieuwe tuin. 

Op basis van dit gesprek besluit u of u een afspraak bij u 
thuis op prijs stelt. Klik hier voor onze tarieven.

Investering in een
tuinontwerp
Het fundament voor een goede tuin waar u 
vele jaren plezier van zal hebben is het 
tuinontwerp. Onze ervaren tuinontwerpers 
zorgen voor verrassende tuinontwerpen. 

Zo bent u verzekerd van een top ontwerp van 
die tuin die bij u en zijn zijn omgeving past.

Op basis van het goedgekeurde ontwerp wordt 
het plan verder uitgewerkt in tenminste:

• Een drietal ramingen voor realisatie.
• Een verhardings- en beplantingsplan.

Ook kan het wenselijk zijn dat er een verlichtingsplan 
of een afwateringsplan wordt gemaakt.
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Het tuinontwerp
Binnen 14 dagen na opdracht bellen we u voor een afspraak om het 
tuinontwerp bij u thuis of digitaal (Zoom of Teams) te presenteren. 

Na presentatie het schetsontwerp kunt u besluiten:
1) Met ons bedrijf verder te gaan en wordt het schetsplan uitge-  
 werkt in een voorlopig ontwerp en een 3 tal ramingen voor   
 realisatie. Hiervoor dienen we dan een nieuwe opdracht te 
 ondertekenen.

2)     Het ontwerp verder te laten uitwerken in tenminste een ver-
 hardings- en beplantingsplan en uw tuin zelf te realiseren.

3) Niet met ons verder te gaan voor planuitwerking en realisa
 tie van uw nieuwe tuin. U gaat het plan zelf uitwerken en 
 realiseren.

Het tuinontwerp vormt de basis van uw nieuwe tuin. Als het ontwerp is 
goedgekeurd dan wordt dit verder uitgewerkt in een 3 tal ramingen.

Op basis van deze ramingen maakt u de keuzes voor de te verwerken ma-
terialen en de wijze van verwerken. 

Denk maar aan eens aan een paal voor schutting of pergola. Hardhout of geïm-
pregneerd hout, wel of niet op betonanker, 8x8 cm., 10x10 of 12x12 cm.

Hoveniersbedrijf Eikenhorst, 
als het uitstekend gedaan moet worden.
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Opdrachtgever: dhr. en mevr. Blok
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Hoveniersbedrijf Eikenhorst, 
als het uitstekend gedaan moet worden.

Opdrachtgever: 

Onderwerp: schetsontwerp tuin

Ontwerper: ing. Alexander Bijl  |Formaat:  A2

Werklocatie: Leiden    |Schaal: ca. 1:50 

Tekeningnr: 2019 - 08.01 | Blad: 1   |Datum: 10-02-2019

PM Groenservice
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Uw betrokken hovenier.....
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Gesprekken

Stap 1: tuinontwerp

Stap 2: Voorlopig Ontwerp + ramingen

Stap 3: definitief ontwerp + 1 begroting

Stap 4: aanleg tuin

Stap 5: service & begeleiding

Geen opdracht

Geen vervolgopdracht

Geen vervolg

Geen vervolgopdracht

Het eerste gesprek is ons telefoongesprek. 
Daaruit kan een afspraak bij u thuis uit vol-
gen. Graag (indien aanwezig) beide partners 
aanwezig, 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  is dat 
helemaal geweldig.

Na opdracht en ontvangst van alle informatie 
bellen wij binnen 14 werkdagen voor vervolg-
afspraak om het tuinontwerp te presenteren. 
Materialen worden besproken, eventuele 
wijzigingen, wijze van verwerken, kwaliteit-
sniveau, benodigde tijd  voor tuinonderhoud 
en meer.

Eventuele wijzigingen doorvoeren en uitwer-
ken in een voorlopig ontwerp + 3 ramingen 
voor realisatie. Keuzemoment voor materia-
len, kwaliteit en budget vaststellen.

Op basis van uw keuzes wordt het definitieve 
ontwerp uitgewerkt in o.a. een beplantings-
plan en uitvoeringstekeningen. 
Uit de ramingen maken we samen met u een 
concept begroting voor realisatie.

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

Wij begeleiden uw tuin 1 jaar lang middels 
een tweetal service- en begeleidingsbeurten.

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

Als u geen 
opdracht geeft voor 
uitwerken van het 
tuinontwerp dan 
zijn er geen verdere 
kosten.

Alle bestede tijd en 
kosten worden nu in 
rekening gebracht.

Alle bestede tijd en 
kosten worden nu in 
rekening gebracht.
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Stappenplan naar 
uw nieuwe tuin
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