SCHETSSERVICE 2017
Wilt u een creatief idee voor uw tuin? In De Tuinen van
Appeltern kunt u een afspraak maken met een ervaren
tuinontwerper van de Schetsservice. Wij geven advies
zonder aanleg- of koopverplichtingen.
Reserveren is mogelijk via de website van De Tuinen
van Appeltern of telefonisch tijdens kantooruren via 06
20542310.
In het rooster op de website van De Tuinen van Appeltern
is te zien op welke zaterdagen en zondagen wij aanwezig
zijn. In dit rooster kunt u ook zien op welke feestdagen u
een afspraak kunt maken.
Persoonlijk advies
Een persoonlijk advies duurt meestal een uur. In dit uur
wordt een globale inrichtingsschets voor uw tuin gemaakt. Deze schets bestaat uit een potloodtekening op
(transparant) schetspapier.
Bij het maken van deze inrichtingschets wordt rekening
gehouden met uw wensen, de omgeving en de architectuur en/of de inrichting van uw woning. Samen met
u wordt een creatieve en passende inrichting voor uw
nieuwe of aangepaste tuin gemaakt.
De kosten voor een persoonlijk advies
De kosten voor een persoonlijk advies in De Tuinen van
Appeltern inclusief het maken van een tuinschets bedragen in 2017 € 90,00 per uur. U kunt na afloop het adviesuur contant of via onze pinautomaat afrekenen. Uiteraard
krijgt u de gemaakte schets mee.
Let op: De schetsservicekosten zijn exclusief de entreekosten voor De Tuinen van Appeltern.
Afspraak op een andere locatie?
Het is het ook mogelijk om een afspraak op een andere
locatie in Nederland te plannen. Wordt de afspraak gemaakt bij de tuinontwerper thuis of op kantoor dan betaalt
u hetzelfde bedrag als in De Tuinen van Appeltern. Een
eventuele uitloop kost € 20,- per kwartier.
Voor het consult wordt tevens een km-vergoeding gevraagd gebaseerd op de website van de ANWB.
Een afspraak op een andere locatie is alleen telefonisch
te maken. Neem daarvoor contact met ons op via 06
20542310.

Na het schetsadvies

Na het schetsadvies is het mogelijk om de gemaakte schets
uit te werken tot een tuinontwerp en/of beplantingsplan. Het
tuinontwerp is een gedetailleerde uitwerking van de gemaakte
schets. De kosten van dit tuinontwerp of beplantingsplan is
afhankelijk van de grootte van uw tuin.

Tip: Laat u na het schetsadvies een tuinontwerp of beplan-

tingsplan maken dan worden de kosten van het schetsuur in
mindering gebracht op de kosten van het tuinontwerp.
Na het tekenen van de opdrachtbevestiging gaan wij voor u aan
de slag!

Tip: Op verzoek kunt u kosteloos in contact gebracht worden
met een geschikte hovenier van de Dutch Quality Gardens
- hoveniers van De Tuinen van Appeltern.

Vragen staat vrij

Uw vragen met betrekking tot de Schetsservice kunt u stellen
aan Gilbert de Jong (Schetsservice De Tuinen van Appeltern)
via: 06 20542310.

Wat wij nodig hebben om een tuinschets
te kunnen maken:
1. Een plattegrond van uw tuin op schaal 1:50 (kleine tuinen
tot 150 m²) of 1:100 (middelgrote tuinen tot 500 m²) of 1:200
(grote tuinen tot 1500 m²). Bij nog grotere tuinen kunt u een
overzichtstekening meenemen en een kleinere tekening van
het huis en directe omgeving.
2. Foto’s van de bestaande situatie, zowel van de tuin als
van het huis. Mogelijk ook een foto van het interieur i.v.m. de
afstemming van de tuinstijl.
3. Een wensenlijst met alles wat u wel en niet wilt. Heeft u
zelf een tuinschets gemaakt? Neem mee! Wilt u een beplantingsadvies? Neem het ontwerpplan voor de tuin mee! Hebt
u voorbeelden van tuinen gezien die u mooi vindt? Laat dan
uw droomtuin zien!
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