Begroting aanleg tuin - nr 1016390

Datum: 3-5-2022

Besteknummer: AK0588-1-04

Postnummer

Werkomschrijving

01

Werkvoorbereiding

01.01

Offerte opstellen:
Op basis van aangeleverde tekening(en) en werkomschrijving prijzen
opvragen en offerte opstellen.

Totaalbedrag (€)

276,631b
01.02

Materialen bestellen en op afroep zetten
Materialen bestellen en op afroep zetten na opdrachtverstrekking.
Opdrachtgever wordt in kennis gesteld wanneer materialen geleverd
worden en of afgesproken start- en opleveringsdatum blijven staan of
niet.
127,261b

01.03

Projectbegeleiding:
Na goedkeuring van de diverse tekeningen, bestek/begroting het werk
opstarten. Het opstarten en begeleiden van het project houdt in het
inplannen, materialen bestellen en/of op afroep zetten. Verwerken
gewerkte uren en gebruikte materialen en machines.
726,571b

Totaal

01 Werkvoorbereiding

02

Opschonen tuin

1.130,46
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Postnummer

Werkomschrijving

Totaalbedrag (€)

02.01

***Stelpost ***
Opschonen tuin:
Verwijderen en afvoeren van die onderdelen welke niet meer worden
hergebruikt. Zoals bestrating, beplanting, ondergrondse resten etc..
473,821b

Totaal

02 Opschonen tuin

473,82

03

Grondwerk

03.01

Grof uitzetten van grond en straatwerk:
Grof uitzetten van grond en straatwerk met behulp van piketten.
254,281b

03.02

Cunet uitgraven met mini-kraan:
Met mini-kraan uitgraven cunet en vrijkomende grond verdelen.
Het cunet wordt tot een diepte van ca. 10 cm. uitgegraven. De
vrijkomende grond wordt door de hovenier in de tuin verspreid.
Indien blijkt dat de vrijkomende grond niet geschikt is om te worden
hergebruikt dan zal in overleg met u de grond worden afgevoerd.
Vanzelfsprekend zijn daar meerkosten aan verbonden.
Bij afvoer van grond kan een schoongrond verklaring noodzakelijk zijn.
Uitgaande dat huidige peil op -10 cm. onder dorpel ligt.
836,191b

03.03

Afgraven plantvakken:
Toplaag van toekomstige plantvakken afgraven met minikraan tot en
diepte van tenminste 20 cm.
428,641b

03.04

***Stelpost ***
Afvoeren en storten vrijkomende grond met container
De container word handmatig gevuld met vrijkomende grond.
De grondeigenaar blijft aansprakelijk van de grond tot en met de stort.
Dit houdt in dat als de grond verontreinigd is de opdrachtgever
aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende kosten.

De grond ligt voor een gedeelte lager, aan de zijkant van het huis, vanaf
de schuur ongeveer tot aan de schuifdeuren in de keuken. De grond ligt
daar 36cm lager dan de schuifdeur. Aan de voorzijde bij de voor‐ en
achterdeur ligt de grond ongeveer 13cm lager dan de deur.
92,821b

Overdracht

1.611,93
Pagina 2 van 14

Begroting aanleg tuin - nr 1016390
Postnummer

Werkomschrijving

Totaalbedrag (€)
Overdracht

03.05

1.611,93

***Stelpost ***
Leveren en verwerken teelaarde:
Leveren en verwerken van bemeste teelaarde RAG kwaliteit.
Dit houdt in het vrij zijn van onkruiden, kluiten en/of andere
verontreinigingen in de grond.
1.386,581b

03.06

Geulen graven voor grondkabels verlichting:
Geulen graven voor grondkabels verlichting, als de kabel door een
plantvakgelegd moet worden de dan zullen kabels op een diepte van
minimaal 60 cm. diep worden ingegraven. Onder bestrating wordt de in
te graven diepte beperkt tot ca. 10-15 cm.
Indien mogelijk worden kabels zoveel mogelijk onder de bestrating
verwerkt om de kans op schade zoveel mogelijk te voorkomen en
anders strak langs de betonbanden op een diepte van 15-20 cm.
E.e.a. in overleg met elektricien en opdrachtgever.
199,801b

03.07

Spitten en bewerken borders met mini kraan:
Spitten tot een diepte van minimaal 80 cm. Indien er storende lagen
zijn, dan dienen deze in overleg te worden gebroken.
Indien opdrachtgever op de hoogte is of kan zijn van ondergrondse
obstakels of anderzins dan dient hij dit als goed opdrachtgever te
melden bij opdrachtnemer.
Er is reeds een drainagebuis aangebracht aan zijkant woning welke ligt
tussen watergang en berging.
594,321b

03.08

Leveren en verwerken Edelcompost 0-5 Heicom:
Leveren en verwerken van compost in de borders.
Edel-compost is een organische bodemverbeteraar. Het product wordt
gemaakt van Groente-, Fruit- en Tuinresten.
Eigenschappen
Geschikt voor tuinaanleg en -onderhoud
Veel effectieve (stabiele) organische stof
Bevat tevens voedingsstoffen, kalk en sporenelementen
Gecertificeerd product, nagenoeg vrij van onkruidzaden, ziektekiemen
en (cysten)aaltjes
Droog, rul en goed uitgerijpt product
Nagenoeg vrij van verontreinigingen
Compost dient als een voorraadbemesting voor de komende 2-3 jaar.
Overdracht

3.792,63
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Postnummer

Werkomschrijving

Totaalbedrag (€)
Overdracht

3.792,63

Uiterlijk na het 3e jaar opnieuw compost opbrengen om voedingsstoffen
voor de beplanting beschikbaar te stellen.
De compost dient in een laagdikte van minimaal 10 cm. te worden
opgebracht en d.m.v. frezen tot een diepte van 25 cm. dooor de
toplaag te worden verwerkt.
1.244,701b
03.09

Leveren en aanbrengen menggranmulaat onder straatwerk
Leveren en aanbrengen menggranulaat onder toekomstig straatwerk,
tegels en perzikpitten.
Laagdikte 8 cm. na verdichting. Na aanbrengen wordt de gebroken puin
laag verdicht met zware trilplaat.
Na grove egalisatie en verdichting kan het straatzand worden
opgebracht in een verdichte laagdikte van ca. 3 cm.
189,521b

03.10

Leveren en aanbrengen menggranmulaat oprit
Leveren en aanbrengen menggranulaat onder toekomstig straatwerk.
Laagdikte 15 cm. na verdichting onder oprit.
Na aanbrengen wordt de gebroken puin laag verdicht met zware
trilplaat.
Na grove egalisatie en verdichting kan het straatzand worden
opgebracht in een verdichte laagdikte van ca. 3 cm.
91,121b

03.11

Leveren en verwerken straatzand:
Handmatig leveren en verwerken straatzand.
Het straatzand wordt ingereden en na opbrengen per 15 cm. verdicht
met zware trilplaat.
457,291b

Totaal

03 Grondwerk

04

Straatwerk

5.775,26
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Postnummer

Werkomschrijving

Totaalbedrag (€)

04.01

Detail uitzetten van straatwerk:
Detail uitzetten, maten en hoogten van straatwerk.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een roterende laser met baak en
hoogte stenen en/of met behulp van piketten.
Deze detail uitzetting kan gecontroleerd worden door opdrachtgever als
deze daar prijs op stelt. Dit dient voor aanvang van het werk te worden
aangegeven aan uitvoerder.
237,981b

04.02

Leveren en verwerken GeoCeramica tegels Multicolor Stone Mix Dark
100x100x4 cm.:
De GeoCeramica is het beste uit twee werelden. De combinatie van een
keramische tegel verlijmd op een sterke 'beton' tegel. Hierdoor
mogelijk de sierbestrating op gewoon straatzand aan te leggen. Dit in
tegenstelling van keramische tegels.
Onderhoudsarme toplaag welke:
*
vlek en zuurbestendig is;
*
eenvoudig is schoon te maken;
*
minder snel groene aanslag;
*
hoge stroefheid ook bij regen.
Type: Multicolor Stone Mix Dark 100x100x4 cm.
6.404,971b

04.03

Leveren en verwerken betonbanden 100x5x15 cm. grijs:
Leveren en verwerken betonbanden langs bestrating.
De betonbanden worden ca. 2 cm. onder bovenzijde bestrating
aangebracht waardoor deze aan het oog worden onttrokken.
Aanbrengen gebeurt om het zijdelings wegzakken van het zandbed
tegen te gaan alsook het zijdelings verzakken voorkomen van de
bestratingselementen.
De banden worden aan elkaar geplaatst middels hol en dol.
363,711b

04.04

Leveren en verwerken gekneusde perzikpitten:
Levancier Nocciolo. De pitten dienen op de reeds aangebracht
grondverdeeldoek te worden aangebracht.
Drukverdeeldoek dient te worden vastgezet met grondpennen.
Handleiding volgens opgave leverancier Nocciolo.
De pitten dienen gelijkmatig te worden verdeeld in een laagdikte van
tenminste 3 cm. en maximaal 4 cm. te worden aangebracht.
3.592,001b

04.05

Leveren en verwerken metalen kantopsluiting cortenstaal:
Leveren en verwerken metalen kantopsluiting hoogte 10 cm. en dikte
1,6 mm. De bovenzijde dient 2-3 cm. boven halfverharding van
Overdracht

10.598,66
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Werkomschrijving

Totaalbedrag (€)
Overdracht

10.598,66

perzikpitten uit te komen.
Bijvoorbeeld everedge
Ever-Edge is gemaakt van hoogwaardig 1,6 mm/ dik gegalvaniseerd
staal met een prachtige natuurlijk ogende matte donkerbruine corrosiebestendige coating. Hierdoor biedt het een zo goed als permanente
oplossing voor een eeuwenoud probleem om de scheiding tussen gazon,
border, pad of weg netjes en recht te houden. Ever-Edge blijft er mooi
en strak uitzien en kan desgewenst worden hergebruikt, keer op keer.
Ever-Edge is een systeem met per stuk 6 vaste verankeringspennen van
9,4 cm. Elk stuk is 1 meter lang en heeft een werkende lengte van 95
cm. Het is zeer eenvoudig te buigen in elke gewenste hoek of ronding.
Het enige gereedschap wat nodig is nadat de kanten strak afgestoken
zijn is een hamer, een blok hout en een schroevendraaier.
1.885,801b
04.06

Leveren en aanbrengen maairand 20x20x5 cm. plavuis 20x20x4,5
cm. zwart
Plavuis van 20x20x4,5 cm. zwart verlijmen met betonlijm op een
opsluitband van 100x20x6 cm. welke met betonlijm is aangebracht op
opsluitband van 100x30x6 cm. De opsluitbanden dienen half om half te
worden aangebracht.
De onderste opsluitband van 3 cm. breed is aangebracht op een
gestabiliseerd zandbed van 40 cm. breed en 5 cm. dik. Toe te passen
stabilisatiemortel Varistone Stabimix.
Bij gebruik als stabilisatiemortel: Ca. 5 kg/m²
Voorwaarden Stabimix
Zorg voor een voldoende draagkrachtige en drainerende ondergrond.
Egaliseer en verdicht de onderliggende zandlagen of indien
noodzakelijk gebroken puinlaag.
De juiste ondergrond is afhankelijk van de te verwachten
verkeersbelasting en afhankelijk van de toepassing.
3.616,181b

04.07

***Stelpost ***
Plaatsen brievenbus
De opdrachtgever heeft reeds een brievenbus aangeschaft en deze
dient bij de oprit te worden geplaatst, zie bestratingstekening.
72,721b

Totaal

04 Straatwerk

05

Schutting en pergola

16.173,36
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Postnummer
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Totaalbedrag (€)

05.01

Leveren en plaatsen douglas paal 200x11x11 cm. glad geschaafd
voor schutting
Douglas paal plaatsen op betonanker en bevestigen met slotbouten RVS
520,451b

05.02

Plaatsen betonankers t.b.v. schutting en pergola:
Maken betonankers t.b.v. palen schutting en pergola.Thermisch
verzonken staal.
Het betonanker komt ca. 90 cm. in de grond en 50 cm. boven de grond.
Betondekking 10 cm. aan alle zijden.
966,551b

05.03

Leveren en plaatsen rhombus Red Cedar latten 1800x18x68 mm.
De latten worden tegen de latten de aanwezige achterliggende balk en
paal bevestigd met 5-6 mm. ruimte tussen de latten. Bevestiging met
RVS schroefnagels.
2.787,051b

05.04

Leveren en aanbrengen Douglas balken glad geschaafd 4x6 cm.
De balken worden tussen de palen aangebracht middels L-beslag. Tegen
deze balken worden de Rhombuslatten aangebracht.
603,181b

05.05

Leveren en aanbregen Douglas balk t.b.v. pergola 420x11x11 cm.
glad geschaafd
De balk dient blind te worden verwerkt doormiddel van RVS draadeinde
M10 en C5 snelle constructie op deuvel wijze.
497,071b

05.06

Leveren en aanbrengen afdekplank Red Cedar op schutting
De plank dient ter voorkoming van inregenen van de kopse Rhimbus
latten.
Bevestiging hart op hart op de schuttingpaal.
473,001b

05.07

Leveren en plaatsen Douglas paal 11x11 cm. glad geschaafd t.b.v.
pergola
Plaatsen paal in betonanker. Betonanker ca. 90 cm. in de grond en 50
cm. daarboven.
534,061b

05.08

Leveren en aanbregen Douglas balk t.b.v. pergola 420x11x11 cm.
glad geschaafd
De balk dient blind te worden verwerkt doormiddel van RVS draadeinde
M10 en C5 snelle constructie op deuvel wijze.
497,071b

Overdracht

6.878,43
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Werkomschrijving

Totaalbedrag (€)
Overdracht

Totaal

05 Schutting en pergola

06

Verlichting

06.01

Leveren en verwerken kabel CBL-40 10/2:
Leveren en verwerken kabel CBL-40 10/2 voor aansluiten armaturen.

6.878,43

6.878,43

1.401,401b
06.02

Aansluitkosten elektra:
Het aansluiten van de verlichting mogen wij als hoveniersbedrijf niet
uitvoeren, deze post wordt in overleg met u en elektricien bepaald.
Hierbij kunt u denken aan wellicht een aparte groep in de meterkast
voor de tuinverlichting, het wel/niet kunnen dimmen van de
tuinverlichting, wel/geen schemerschakelaars, de aan-uit knoppen voor
de elektra, wel/geen afstandsbediening.
272,091b

06.03

Leveren verlichting conform verlichtingsplan:
Zwakstroom armaturen van In Lite, te weten:
4
st.
Puck zwart
3
st.
Ace Down zwart
3
st.
Brace t.b.v. scope
2
st.
Mini Ceiling
4
st.
Scope
1

st. Transformator snart HUB 150 voor bediening via de app.
1.754,851b

06.04

Leveren en plaatsen buitenstopcontact dubbele doos:
Op hardhoutenpaal van 10x10 cm. bevestigen van BUSCH-JAEGER
DUBBEL STOPCONTACT VERTICAAL OPBOUW MET RANDAARDE EN
KLAPDEKSEL IP44 SPATWATERDICHT (20-02 EW-53-503).
Achter watertafel
107,341b

Totaal

06 Verlichting

07

Watertafel

07.01

Leveren en plaatsen Adezz waterelement 80x80x40 cm.:
Strak ontwerp: De Adezz watertafel is een lust voor het oog. Een

3.535,68
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Postnummer

Werkomschrijving

Totaalbedrag (€)

tijdloos en elegant model die in iedere omgeving tot haar recht komt.
Het water kabbelt uit de RVS fontein met LED-verlichting over de tafel
en komt daarna in de opvangbak terecht waar de pomp alles weer
omhoog pompt. De pomp, de fontein en de LED-verlichting worden
uiteraard meegeleverd.
Duurzaam materiaal: de watertafel is gemaakt van aluminium en is
leverbaar in bijna alle RAL-kleuren, wel tegen meerprijs. Het
aluminium is sterk, slijtvast en bestand tegen corrosie. De Ph-waarde
van het water dient neutraal (7) te zijn, zodat het materiaal niet
aangetast kan worden. Ook zijn de kleuren bestand tegen UV. Op de
watertafel zit 5 jaar garantie. Mocht deze watertafel niet helemaal zijn
wat je zocht dan hebben we ook nog andere modellen in ons
assortiment. Bijvoorbeeld watertafels van het duurzame cortenstaal.
Lange levensduur: het is een feit dat je voor een lange periode van
deze watertafel kunt genieten. Dit is deels te zien aan de lange
garantieperiode die wij voor deze watertafel verstrekken: 5 jaar maar
liefst.
Kenmerken Adezz watertafel van aluminium
Adezz watertafel wordt geleverd inclusief verlichting, pomp en fontein
De watertafel is gemaakt van aluminium, een sterk materiaal met een
lange levensduur
Aluminium is bestand tegen verschillende weersomstandigheden
waardoor de watertafel het hele jaar buiten kan blijven staan
Op de watertafel van Adezz zit 5 jaar garantie
Het geluid van een watertafel wordt door veel mensen als rustgevend
ervaren.
RAL Kleur in nader overleg
1.231,651b
Totaal

07 Watertafel

08

Beplanting

08.01

Leveren en plaatsen witte bloempot D80xH67 cm. Monaco
Met een diameter van 80 cm en een inhoud van 200 liter is deze grote
kunststof bloempot geschikt voor grote planten op terras of balkon.

1.231,65

De pot is gemaakt van duurzaam kunststof en heeft een stijlvolle dunne
rand. Hierdoor heeft deze grote kunststof bloempot een
minimalistische look en het zal de blikvanger zijn in de tuin. Het
lichtgewicht product laat zich heel makkelijk hanteren en is
onderhoudsarm. Het kunststof is bestand tegen extreme temperaturen,
dus absoluut geen zorgen over vorstschade. Het materiaal is dikker dan
de meeste vergelijkbare producten en daardoor kent de pot een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
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Totaalbedrag (€)

Levancier: ikala
Na plaatsen de pot vullen met potgrond en compost
1.592,081b
08.02

Leveren en verwerken beplanting conform beplantingsplan
Leveren en verwerken beplanting volgens beplantingsplan.
9.366,172b

Totaal

08 Beplanting

10.958,25

09

Gazon

09.01

Egaliseren en aanrollen ondergrond:
Fijn egaliseren en aanrollen/rijden ondergrond en tonrond afwerken.
Tonrond afwerken gazon om een snelle afvoer van hemelwater opdat er
geen plassen op het gazon kunnen ontstaan.
218,051b

09.02

Bezorgkosten graszoden:
Bezorgkosten graszoden op lokatie.
64,181b

09.03

Leveren en verwerken graszoden speelgazon:
Verwerken graszoden speelgazon afmeting ca. 250x40 cm.
De graszoden dienen vlak en strak te worden gelegd. Na het leggen
dient er zeer regelmatig water te worden gegeven opdat de zoden niet
uitdrogen en er krimping gaat optreden. Als er krimping gaat optreden
worden de naden groter en ontstaan er kale plekken in het gazon die
erg lastig zijn bij te werken.
Het regelmatig nathouden van de pas aangebracht zode is de
verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Het spreekt voor zich dat bij
regen er niet behoeft te worden gesproeid.
Na het leggen kan er na het vastgroeien gemaaid worden. Dit niet lager
doen dan 4½ cm. Als u lager gaat maaien is de kans groot dat u de
groeitoppen van sommige grassoorten kapot maait waardoor een aantal
soorten uit de mat verdwijnen met als resultaat een grasmat die heel
dun in et gas zit. Pas na 4-5x maaien langzaamaan de maaistand lager
zetten per week met een ½ cm. tot een hoogte is bereikt van ca. 2 cm.
604,771b

Overdracht

887,00
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Totaalbedrag (€)
Overdracht

09.04

887,00

Afwerken graszoden:
Na het leggen van de zoden worden deze afgewerkt.
Dit afwerken bestaat uit het minimaal twee maal aanrollen van de
gelegde zode met een gazonrol. Na het rollen worden de zoden
afgestoken/gesneden in de vorm zoals het ontwerp dat aangeeft en
zoals is uitgezet.
32,831b

Totaal

09 Gazon

10

Afwerken & opruimen

10.01

Afwerken en opruimen
Afwerken van het uitgevoerde werk en opruimen van vrijgekomen
afvalmaterialen. Het afval wordt gescheiden verzameld en afgevoerd.

919,83

136,041b
10.02

Opleveren uitgevoerd werk:
Opleveren uitgevoerd werk na realisatie werkzaamheden. Eventuele
onvolkomenheden in uitvoering worden vermeld en direct een afspraak
met tijdstermijn gemaakt om een en ander conform afspraak uit te
voeren. Indien opvolgend onderhoudswerk wenselijk zal dit worden
besproken. Indien er geen opvolgend onderhoud wordt uitgevoerd
zullen er de nodige adviezen met betrekking tot opvolgend onderhoud
worden besproken.
Indien nog herstelwerk uitgevoerd dient te worden, dan zal ook dit
herstelwerk weer worden opgeleverd.
Opleveringsmomenten worden vastgelegd en dienen ter goedkeuring te
worden afgetekend.
136,041b

Totaal

10 Afwerken & opruimen

11

Nazorg

11.01

Nazorg uitgevoerd werk:
Nazorg van het uitgevoerde werk.

272,08

Op alle uitgevoerde werkzaamheden wordt na oplevering 1 jaar
garantie verstrekt.
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Na oplevering worden er nog een voorjaars-servicebeurt en een
najaars-service beurt verstrekt:
Voorjaars-servicebeurt:
*
instructie geven wat en hoe er gesnoeid dient te worden,
*
verstrekken van bemestingsadvies en eventueel toedienen
daarvan,
*
checken beplantingsplan en indien dode planten deze vervangen,
*
bestrating nazien of er verzakkingen en/of opvriezen heeft
plaats gevonden,
*
andere tuinelementen nazien zoals erfafscheiding, waterpartij,
elektra etc...
Najaars-servicebeurt:
*
instructie geven wat en hoe er gesnoeid dient te worden,
*
aangeven wat en hoe er voor de winter dient te worden
beschermd,
*
checken beplantingsplan en indien dode planten deze vervangen,
*
bestrating nazien of er verzakkingen heeft plats gevonden,
*
andere tuinelementen nazien zoals erfafscheiding, waterpartij,
elektra etc...
544,181b
Totaal

11 Nazorg

544,18
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Samenstelling
01

Werkvoorbereiding

1.130,46

02

Opschonen tuin

03

Grondwerk

5.775,26

04

Straatwerk

16.173,36

05

Schutting en pergola

6.878,43

06

Verlichting

3.535,68

07

Watertafel

1.231,65

08

Beplanting

10.958,25

09

Gazon

919,83

10

Afwerken & opruimen

272,08

11

Nazorg

544,18

473,82

€ 47.893,00

Totaal Begroting aanleg tuin
(*1b)

38.526,83

21,00 % BTW

6.686,47

(*2b)

9.366,17

9,00 % BTW

773,35

excl.BT
W
excl.BT
W

31.840,36
8.592,82
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Bovenstaande posten en bedragen zijn gebaseerd op vervaardigd tuinontwerp en de
uitwerking daarvan. De vermelde bedragen zijn een indiactie en daar kunnen geen rechten
aan worden ontleend.
Deze omschrijving + werkboek zal aan een aantal hoveniersbedrijven worden aangeboden om
een prijsopgave te doen.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben of onvolkomenheden tegenkomen dan kunt u
mij altijd bellen en/of mailen.
Zodra ik weet welke hoveniersbedrijven hiervoor een prijsopgave willen doen zal ik u
berichten.
Hoogachtend,

Ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

Buitengewoon verrassend………
T: 06-53 250 362
Surhuizum - Hilversum - Boskoop - Willemstad en RIjkevoort.
Koedijk 8
7711 DL Nieuwleusen
www.detuinregisseurs.nl
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