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Beste natuurRijke tuin/project bezitter,
Een bezoek aan tuin of project is zeker de moeite waard.
Het lijkt misschien een investering, maar die verdient zichzelf terug.
Tijdens ons gesprek geef ik tips en adviezen.
Veelal heeft dit een grotere meerwaarde dan de kosten die hieraan verbonden zijn
Het advies bezoek geeft veelal direct (nieuwe of andere) inzichten die positief ingezet kunnen
worden in het verdere traject.
Hieronder volgen enkele mogelijkheden om mij in te schakelen.
Met vriendelijke groet,
Loek Gorris

2021 tuinbezoek mogelijkheden:
Kosten tuinbezoek i.v.m. onderhoud of andere duidelijke werkzaamheden:
• Km vergoeding 0,30/km
• Reistijd heen en terug 60,--/ per uur
• Advies per uur 60,-De afspraak duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Tuinbezoek en adviesgesprek i.v.m. tuinaanleg ter plekke:
• Km vergoeding 0,30/km
• Reistijd heen en terug 60,--/ per uur
• Advies per uur 60,-De afspraak duurt ongeveer 2 uur
Aan het einde van dit bezoek maken we de planning voor de uitvoering. Dit gebeurt als er
voldoende duidelijk is geworden qua wensen en de aanleg door Eco Care gedaan zal worden.
Veelal kan er dan al een prijsindicatie gegeven worden over te verwachten kosten. Dit wordt
hierna uitgewerkt tot offerte en via email opgestuurd.
Na of tijdens het eerste bezoek geven we een indicatie van de kosten die nodig zijn voor het
tuinontwerp of het maken van de offerte.

Ontwerpmogelijkheden:
De prijs van een tuinontwerp hangt af van o.a. moeilijkheid graad, grootte terrein, wensen
en uitgebreidheid van ontwerp.
• Meestal is er tussen de 400,-- en 700,-- een ontwerp mogelijk.
Deze prijs geldt vooral voor de gangbaar gelegen (stads) tuinen van gemiddelde omvang.
Voor gedetailleerd beplantingsplan worden meerkosten berekend.
• Afhankelijk van de situatie zoals grootte van perceel en wensen kunnen de kosten
van een tuinontwerp oplopen tot 1000, -- of meer.

• Soms komt het voor dat er meer in rekening moet worden gebracht i.v.m. o.a.
omvangrijke omschrijvingen, gesprekken, woongroepen en/of een afwijkend groot
perceel.
• Het ontwerp kan nog uitgebreid worden met o.a. beplantingsplannen, matenplannen
etc. waarvoor prijzen per situatie kunnen worden geduid.

Voor een beplantingsplan kunnen we t.z.t. afspraken maken, nadat het ontwerp gereed is.
Veelal ontstaat het plantenassortiment tijdens de uitvoering gaandeweg, dan kennen we
elkaar al wat beter en is het nog duidelijker wat de wensen zijn i.v.m. beplantingen.
Beplanting wordt in het tuinontwerp grofweg aangegeven

Ik hoop hiermee een indruk te hebben kunnen geven van de verschillende mogelijkheden.
Met vriendelijke groet,
Loek Gorris
Eco-Care hoveniers & ontwerpbureau

Alle genoemde prijzen zijn incl. btw

Betalingen binnen 14 dagen. Planten en materialen blijven eigendom van ons bedrijf tot het gehele bedrag in
ons bezit is. Algemene voorwaarden voor leden van de VHG zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en
fabrieken te Utrecht; onder nummer GV4018 en de Griffie van de arrondissementbank te 's-Gravenhage. KvK
Zutphen 08060004 BTW nr. NL092984620B01

