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Regelmatig wordt ik uitgenodigd om een begroting te 
maken voor reeds uitgevoerd werk dat recent of langer 
geleden door anderen is uitgevoerd.
Men had toentertijd meerdere offertes aangevraagd en 
gekozen voor de laagste offerte. Want een tuin is toch 
een tuin en een offerte is een offerte is dan vaak de 
redenatie. Daarnaast heeft de particuliere opdrachtgever 
veelal geen kennis van zaken om verschillende offertes 
goed te beoordelen en te achterhalen waardoor de 
verschillen vaak zo groot zijn. In mijn praktijk blijkt dat bij 

De kracht van een goed advies is van groot belang om tot een goed eindresultaat te 
komen. Misschien zult u denken een goed advies mag ik toch altijd verwachten? 
Jazeker zo denk ik er ook over maar in de praktijk is dit helaas niet altijd het geval. 
Helaas wordt een goed advies in de praktijk vaak achterwege gelaten, met soms on-
herstelbare schade als gevolg. Waardoor u achteraf wordt verrast met hoge kosten. 

De kracht van een goed advies

bijna 50% van het werk iets is mis is gegaan, dit kan zijn 
in de uitvoer of in het voortraject. Meestal is er slecht of 
geen advies gegeven om de opdracht binnen te halen.
Om ervoor te zorgen dat er een goed advies wordt ge-
geven hebben wij dat geborgd in onze werkwijze en stap-
penplan. Op deze wijze werken wij stap voor stap naar 
die tuin toe welke bij u past, qua sfeer, onderhoudsintens-
iteit en last but not least uw budget. Dit houdt in dat we u 
informatie en documentatie van de te verwerken bouw-
materialen en beplanting geven en u informeren over de 
voor- en nadelen van een product. 

Op deze wijze wordt u optimaal geïnformeerd om zo te 
komen tot een weloverwogen beslissing. Want laten we 
wel wezen een nieuwe tuin is een investering voor vele 
jaren woonplezier. En uw tuin maakt daar een onlos-
makelijk onderdeel vanuit.
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