Vakkundige & Betrokken hoveniers

Wat kost een
tuinontwerp?
Alles begint met een idee, een wens.
Een nieuwe tuin of een andere tuin kan
zo’n wens zijn. Maar hoe te beginnen?
Waar aan te denken? Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden?
En vooral wat gaat dat wel niet kosten?

Verschillende tuinschetsen voor dezelfde stadstuin binnen de
gestelde eisen en wensen van opdrachtgever.

De aanleg van een nieuwe of de renovatie van een
bestaande tuin zult u niet vaak doen in uw leven. Dit zelf
ter hand nemen of door een hoveniersbedrijf is een hele
investering in tijd en geld.
Daarom willen wij van Hoveniersbedrijf Catalpatuinen u
graag een en ander uitleggen en de tijd voor u nemen.
Wij zijn erin gespecialiseerd om uw eisen en wensen te
vertalen in een ontwerp voor uw tuin die bij u past, want
het nieuwe tuinontwerp dient te voldoen aan de functie(s)
die u eraan wilt geven. Want de basis voor iedere goede
nieuwe tuin is een goed tuinontwerp.
Dit tuinontwerp kan zijn voor een:
•
kindvriendelijke tuin,
•
onderhoudsarme of onderhoudsvriendelijke
tuin,
•
lounge tuin,
•
vijvertuin,
•
romantisch tuin,
•
representatieve tuin,
•
moderne tuin,
•
Engelse tuin,
•
vogel-, vlinder- en oogstbare tuin,
•
onderhoudsarme maar bloemrijke prairietuin,
•
vaste planten of rozentuin,
Kortom een tuin die bij u past.

Om die tuin aan te leggen die bij u past dient er,
stapsgewijs een tuinplan of tuinontwerp te worden
ontwikkeld en dat is een proces van (afhankelijk van de
grote en complexiteit van het tuinontwerp) enkele weken.
Dit proces begint door naar u te luisteren en vragen aan
u te stellen.
U kunt u voorbereiden door beelden uit te zoeken welke
wel of niet aanspreken. Op deze wijze krijgen u en wij
inzage in die tuinen waar u zich wel of niet prettig in voelt,
want daar gaat het toch om?
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