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Vakkundige & Betrokken hoveniers

De kosten van de aanleg van een tuin worden met name 
bepaald door de volgende punten:
• de grote van uw tuin;
• de te verwerken materialen;
• het kwaliteitsniveau waarop een en ander dient 
te worden gerealiseerd.

Het lastige is dat een tuin niet eerst bekeken en beleeft 
kan worden, zoals het kopen van een nieuwe auto of een 
bestaand huis. Het gezegde; ‘Toon mij uw boekenkast en 
ik zal zeggen wie u bent’ kan ook van toepassing worden 
verklaard op tuinen. Laat mij uw tuin zien en ik zeg wie 
u bent. Maar ook het omgekeerde gaat op: laat me zien 

Deze vraag is net zo makkelijk of moeilijk 
te beantwoorden als wat kost een nieuw 
huis of een nieuwe auto. Het beantwoor-
den van deze vraag is van vele factoren 
afhankelijk waarvan wij u enkele zullen 
noemen en uitleggen.

Wat kost een 
nieuwe tuin?

wie u bent en ik zal uw tuin omschrijven. Een tuin zegt 
iets over u, een tuin is een expressiemiddel om u zelf te 
uiten. Dat is het mooie aan een tuin maar meteen ook het 
lastige.

Het vergt kennis en kunde om uw persoonlijkheid, of de 
gezinscultuur, te vertalen in die tuin die daarbij past. Hier-
bij is ook het budget van belang, maar met welk budget 
dient u nu rekening te houden?

Makelaar
De meeste makelaars houden een vuistregel aan van 
5-10% van de aankoopsom van de woning. Vanzelfsprek-
end is dit sterk van het kwaliteitsniveau. Een natuurste-
nen terras zal een beduidend hogere investering vergen 
dan een terras van betontegels.

Hoveniers
Een gemiddelde prijsindicatie is lastig te geven. En een 
kleine tuin is relatief duurder dan een grote tuin. Doch 
absoluut is een kleine tuin goedkoper dan een grote tuin. 
Prijzen per vierkante meter variëren van € 30,00 euro 
per m2 tot € 500,00 euro per m2 en daar zit ‘m nu net de 
moeilijkheid.  

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we een 
uniek stappenplan ontwikkeld.


