De Tuinregisseurs
tuin- en landschapsontwerp

Van wens naar werkelijkheid
van tuinontwerp naar tuinaanleg, proces en tarieven

Koartwald 20 - Surhuizum | Nieuwe Havenweg 51F - Hilversum | Bieze 143 - Boskoop | Prismalaan West 91 Bleiswijk | Vlakkekreek 29 - Willemstad | Hapsedijk 25 - Rijkevoort

T: 06 -53 250 362
M: a.bijl@detuinregisseurs.nl
Koedijk 8 - 7711DL Nieuwleusen
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In 2 stappen naar uw nieuwe tuin
Naar aanleiding van uw aanvraag doen wij u bij
deze een overzicht toekomen van de stappen en de
tarieven die we hierbij hanteren.

Stap 1 | Het ontwerpproces

Een goede tuin begint met een goed ontwerp. En een goed
ontwerp beging met een goed gesprek. Daarom maken we
graag eerst een belafspraak, via telefoon of teams.

De belafspraak is om van gedachten te wisselen

over uw eisen en wensen voor uw nieuwe tuin. Op basis van
dit gesprek beslissen we beiden of er al dan niet een vervolggesprek plaats zal vinden, al dan niet bij u thuis. Indien niet bij u
htuis, dan dient u de nodige gegevens aan te leveren voor het
tuinontwerp.

Thuis of via teams de investering in een huis-

bezoek is € 157,00 en staat los van eventuele opdracht voor
maken tuinontwerp. Indien via teams, dan worden deze kosten
niet in rekening gebracht.
Als de afspraak bij u thuis is meten we, indien mogelijk, samen
uw tuin in. Is uw voorkeur via teams, dan dient u de basisgegevens in te dienen. Dat is het inmeten van de tuin, d ete
behouden elementen en de woning. Dit dient u dan digitaal in
te leveren.

Vanzelfsprekend hopen we dat u zich kunt vinden in onze
werkwijze en de gehanteerde tarieven. Als wij zorg mogen dragen voor het ontwerp van uw nieuwe tuin en de regie van de
uitvoering, dan verdienen wij ons dubbel en dwars weer terug.

Bij opdracht adviseren we u om een (digitaal) mood-

board te maken. Dit is erg helpend voor ons om een verrassend
tuinontwerp te maken.

Naast functionaliteit

is de gewenste sfeer ook
van belang om u thuis te voelen in uw tuin. Om die gewenste
sfeer over te brengen is uw moodboard erg helpend. Dat kan
via Pinterest of het zelf verzamelen afbeeldingen.
*Zie de bijlage
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Stap 1 | Het ontwerpproces
Binnen 15 werkdagen, na ontvangst van de
relevantie informatie, maak ik een afspraak om het tuinontwerp te presenteren en toe te lichten.

Dit kan zijn op een van onze locaties, bij u thuis (tegen kleine
meerprijs), of via teams.
Op basis van deze presentatie besluit u of u al dan niet met
ons verder wilt. Indien u met mij verder wil wordt hiervoor een
nieuwe opdrachtbevestiging getekend.
Deze nieuwe opdracht behelst in eerste instantie het doorrekenen en opstellen van 2-3 ramingen voor realisatie.
Deze stap zal op regiebasis worden uitgevoerd. De daaruit
voorvloeiende kosten worden voldaan door het uitvoerende
bedrijf.

De ramingen

geven u inzicht in de uitvoeringskosten
en gebruik van de verschillende materialen en wijzen van verwerking. Op basis van deze ramingen maakt u een keuze voor
de toe te passen materialen en de verwerkingswijze.

Na uw keuzes wordt het plan verder uitgewerkt in

een Definitief Ontwerp (DO). Dit DO wordt ook ter goedkeuring
en controle aangeboden. Na uw goedkeuring wordt het DO o.a.
verder uitgewerkt in:

Verhardingsplan
In dit plan worden de materialen benoemd, patronen getekend
en maatvast ingetekend.
Verlichtingsplan
Aangeven waar de armaturen dienen te komen en de waar
kabels te komen liggen.
Beregeningsplan
Waar welke sproeiers moeten komen. Waar de leidingen komen te liggen, de aansluitingen, type bron en meer.
Afwateringsplan
Hoe het hemelwater op te vangen en af te voeren. Hier zijn
vele mogelijkheden voor.
Beplantingsplan
Waar welke planten komen, hoeveel, de groeihoogten, bloeitijden, geurend, vlinder-, bijen- of vogellokkende beplanting.
Technische tekeningen
Tekeningen van eventuele bouwwerken zoals een overkapping,
zwemvijver of -bad, keermuren, trappen en meer.

Nadat het plan is uitgewerkt en door u is goedge-

keurd wordt het plan aangeboden aan verschillende bedrijven
voor opstellen offerte voor realisatie. De bestede tijd en kosten
van overleg en planuitwerking zullen worden verwerkt in de
uitvoeringskosten en worden voldaan door de uitvoerende
partij(en).
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Stap 2 | Het realisatieproces
Offertes opvragen gebeurt aan de hand van een

eenduidige werkomschrijving en verschillende uitvoeringstekeningen. Bij verschillende (hoveniers)bedrijven uit uw plaats of
buurt.
Hierdoor worden appels met appels vergeleken en kan er getoetst worden, niet alleen op prijs.
Vragen over het ontwerp, werkomschrijving, toegepaste materialen en verwerkingswijze worden gesteld aan De Tuinregisseurs, die deze ook beantwoordt en indien nodig in overleg
met u.

Beoordeling offertes en uitbrengen advies aan
u. Deze beoordeling is niet alleen op prijs maar ook op punten
van after sale service, garanties, communicatie en vakmanschap van de aanbieder.

Aanbesteding van het werk vindt plaats na uw
goedkeuring van het geselecteerde bedrijf of bedrijven.

Afspraken worden nu gemaakt van de start- en opleve-

ringsdatum. Op basis van de afspraken kunt u zelf zorg dragen
voor begeleiding en controle of u kunt de regie uitbesteden aan

Regie

houdt in dat De Tuinregisseurs zorg draagt voor communicatie, controle en begeleiding. Hiervoor wordt het werk
door ons samen met uitvoerende partij opgestart. Er vinden
regelmatige controle plaats van het werk. Daarbij dienen wij als
vraagbaak voor uitvoerend bedrijf als er vragen reizen tijdens
de uitvoering. En die komen er altijd.
U wordt van deze regie werkzaamheden op de hoogte gehouden middels e-mail.
Na uitvoering wordt het werk opgeleverd.
Investering in de regie is 4% van de uitvoeringskosten (inclusief
eventueel meerwerk).

Oplevering van het werk vindt plaats samen met u en
het uitvoerende bedrijf of hoofdaannemer.

Er wordt door De Tuinregisseurs o.a. een proces-verbaal van
oplevering opgesteld. In dit proces-verbaal worden eventuele
tekortkomingen of nog uit te voeren of na te leveren producten
vast gelegd en afspraken over gemaakt.
De Tuinregisseurs draagt er mede zorg voor dat deze naleveringen en/of werkzaamheden binnen de gestelde termijn worden
uitgevoerd.

De Tuinregisseurs.
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Tarieven tuinontwerp
Tarieven voor een (SO) zijn inclusief:
• Btw;
• Presentatieposter met referentiebeelden;
• Een toelichtend gesprek via teams, op een van onze locaties of bij u thuis (tegen kleine meerprijs voor de reiskosten
en -tijd).
tot 		
100 250 500 1000 1500 2500 5000 >
-

100
m²
250
m²
500
m²
1.000 m²
1.500 m²
2.500 m²
5.000 m²
10.000 m²
10.000 m²

€
€
€
€
€
€
€
€

825,00
975,00
1.175,00
1.450,00
1.775,00
2.225,00
3.250,00
4.250,00
In overleg

Tarieven zijn exclusief:
• Inmeten woning, tuin en terrein;
• Extra drukwerk en portokosten;
• Aanvragen vergunningen.

Planuitwerking

De kosten voor het maken van een voorlopig en definitief ontwerp en eventuele verdere uitwerkingen zijn sterk afhankelijk
van het tuinontwerp, de complexiteit en het aantal wijzigingen
en overlegmomenten.
Een tuin met 80% gazon is sneller en eenvoudiger uit te werken
dan 80% vaste planten borders of bouwkundige elementen.
Ook is het mogelijk het ontwerp, tegen meerprijs, 3D nader uit
te werken.
De kosten voor planuitwerking worden vergoed door het (hoveniers)bedrijf dat het werk mag gaan uitvoeren.

Regie

De kosten voor het begeleiden en controleren van de uitvoering bedragen 4% van de uitvoeringskosten.
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Stappenplan
Geen opdracht

Definitief ontwerp (DO) + begroting

Benodigde tijd ca. 1-2 uur, waarbij (indien aanwezig) beide partners
aanwezig dienen te zijn, dit komt de besluitvorming ten goede.

Als u geen
opdracht geeft
voor het maken
van een ontwerp
€ 157,- voor
analyse en advies
ter plekke.

Op basis van uw keuzes wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt in
een verhardingsplan, beplantingsplan, eventuele uitvoeringstekeningen en een concept bestek en begroting.

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 presentatie blijkt of en welke aanpassingen gedaan dienen te wor-

→

→
dagen een schetsontwerp en maak een afspraak voor presentatie.

Geen vervolgopdracht

→

Vermelde kosten
worden
gedeclareerd.

den om een voorlopig ontwerp te maken.

Na ontvangst van de offertes wordt een advies uitgebracht. In overleg
met u wordt de opdracht aan een van de geselecteerde bedrijven
verstrekt. Afspraak over aanvangsdatum en datum van oplevering.

Alle tijd en
kosten wordt nu
gedeclareerd.

Einde
opdracht
tuinaanleg
Declaratie
planuitwerking
bij uitvoerend
bedrijf.

→

Keuzemoment voor materialen, beplanting, kwaliteit en budget.

→

Keuring van materialen, controle op het werk en wijze van verwerken
van materialen. Oplevering en service begeleiding.

→
Voorlopig tuinontwerp (VO) + ramingen
Eventuele wijzigingen worden 1-2x doorgevoerd en worden via de
mail ter goedkeuring voorgelegd. Hierna wordt tuinontwerp uitgewerkt in 2-3 ramingen en eventueel in 3D. Op basis van deze ramingen
kunt u materialen gaan uitzoeken en het budget en kwaliteitsniveau
bepalen.

→

Stap 2: aanleg tuin + regie

Stap 1: presentatie tuinontwerp (SO)
Na ontvangst van alle benodigde informatie maak ik binnen 15 werk-

Dit wordt ter goedkeuring voorgeldgd en worden bedrijven benaderd
voor het doen van offerte.

Geen vervolgopdracht

→

Gesprek bij u thuis

Geen vervolgopdracht

→

Kosten tuinontwerp en voorlopig ontwerp
worden gedeclareerd.

Vervolg
opdracht
tuinonderhoud

Opvolgend onderhoud
Een nieuwe tuin is vaak een hele investering. Vakkundig onderhoud
dat op de juiste tijd wordt uitgevoerd zal er voor zorgen dat uw investering steeds meer in waarde zal toenemen. Naast waardevermeerdering zal ook het plezier van uw tuin toenemen.

→

Offerte op basis
van uw
voorkeuren.

De Tuinregisseurs kan er, samen met u en/of het uitvoerende bedrijf,
er zorg voor dragen dat uw tuin in topconditie blijft na aanleg.
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Eenvoudig 3D model

Eenvoudig 3D model

3D
Soms is het lastig om een beeld te
kunnen vormen hoe het tuinontwerp
er uiteindelijk uit komt te zien. Hiervoor
kunnen wij het tuinontwerp op verschillende manieren inzichtelijk maken.

Visual muur +180 cm.

Visual muur +150 cm.

Via eenvoudige 3D modellen, zie boven;
Via fotorealistische beelden, visuals, zie
onder,
Middels een eenvoudige film.
of
Middels een realistische film.

Deze verbeeldingen
worden gemaakt als extra opdracht en
maken geen standaard onderdeel uit van
het ontwerpproces.
Het is een ondersteuning opdat u een
beter beeld kan krijgen en daarin nog
kunt bijsturen voor het eindresultaat dat
u wilt.
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Moodboard
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Voorbeelden schetsontwerpen

Oppervlak: ca. 800 m2
Realisatiekosten: tussen de € 50.000,- en € 100.000,Het schetsontwerp is de ruimtelijke vertaling van hetgeen met u is besproken. Het is een ‘praatplan’ een
eerste aanzet. Dit plan dient ter inspiratie en informatie. Er worden suggesties gedaan in materialen, texturen, kleuren en meer. Vanzelfsprekend kan er nog veel worden veranderd.

Toekomstige inrichtingsvarianten die met de behoeften van het gezin kunnen meegroeien.
Meer tuinen zien? Kijk op:
www.detuinregisseurs.nl
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Aanleiding
Nieuwbouw woning waar een bijpassende tuin gerealiseerd diende te worden.
De woning is landelijk gelegen in een kampen landschap.
Prioriteiten eisen en wensen
Minimaal onderhoud.
Ruimte voor zonnepanelen.
Binnen gestelde budget.
Thema
Een tuin in een tuin.
Concept
Intensieve tuin in nabijheid van woning. Verder van woning af meer extensief in de vorm van bloemenweiden,
vogelbosjes en vruchtbomen.
Materialisering
Penetratieverharding oprit en parkeren, printbetonnen
terras.
Beukenhagen, siergrassen, maairobot, kruidentuin en
bloemenweide met vruchtbomen.
Oppervlak: ca. 3400 m2
Realisatiekosten: tussen de € 75.000,- en € 150.000,-

Meer tuinen zien? Kijk op: www.detuinregisseurs.nl
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Aanleiding
Bestaande tuin renoveren.
Prioriteiten eisen en wensen
Verschillende terrasjes.
Geen strakke lijnen
Ruimte voor hond en kat
Opvangen niveau verschillen
Thema
Speelse tuin ook voor hond en kat
Concept
Organische vormgeving met ruimte voor terrassen en
gazon.
Materialisering
Halfverharding i.v.m. zettingsgevoelige bodem(veen). Hagen van liguster en aanbrengen lambrisering tegen gevel
om fundering aan zicht te onttrekken.
Oppervlak: ca. 60 m2
Realisatiekosten: tussen de € 15.000,- en € 25.000,-

Meer tuinen zien? Kijk op: www.detuinregisseurs.nl
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Aanleiding
Na aankoop woning bestaande tuin renoveren.
Prioriteiten eisen en wensen
Passend bij historie en architectuur locatie en pand
Ruimte voor parkeren voorzijde
Zwembad of ruime jacuzzi achtertuin
Ruim gazon
Cypressen / Italiaanse stijl
Opvangen hoogteverschil
Prieel en overkapping
Thema
Wellness tuin met meer beleving
Concept
Heldere zichtassen over water en gazon. Het zoeken en
creëren van de lange lijnen.
Materialisering
Paden halfverharding, groenblijvende hagen, grote maat
Cypressen en natuursteen voor waterpartijen.
Oppervlak: ca. 1800 m2
Realisatiekosten: tussen de € 250.000,- en € 500.000,-
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Onderhoudsvriendelijke
kleurrijke en levende voortuin

Aanleiding
Onderhoudsvriendelijker voortuin.

Bestrating

Prioriteiten eisen en wensen
Meer beleving.
Meer groen.
Meer vlinders en vogels.
Minder onderhoud.

Muurtjes

muurtje

siergras 150-175 cm.
muurtje
Koelreutreria behouden

Thema
Vlinderlokkende voortuin.

prairieplanten 50-75 cm.
prairieplanten 75-100 cm.

Vogel drinkschaal & lava substraat
Hydrangea hergebruik

Concept
Priairiebeplanting om doorheen te lopen. Rondje voortuin.

vogeldrinkschaal
lava substraat
Hydrangea hergebruik
prairieplanten 100-150 cm.
muurtje

garage

Materialisering
Oprit van verschillende kleuren en lavasubstraat voor
borders.

Prairie beplanting

klimplant behouden

keuken

entree

Oppervlak: ca. 77 m2
Realisatiekosten: tussen € 12.000,- en € 14.000,Opdrachtgever:
Onderwerp: schetsontwerp voortuin
|Formaat: A2
Werklocatie: Voorschoten

|Schaal: ca. 1:50

Tekeningnr: 2017 - 23.01 | Blad: 1

|Datum: 23-09-2017

De Tuinregisseurs
Koedijk 8 | 7711 DL Nieuwleusen | 06 - 53 250 362 | Info@detuinregisseurs.nl
Buitengewoon verrassend...............

Meer van deze tuin zien? Kik hier.
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