Vakkundige & Betrokken hoveniers

De manier van werken is cruciaal om te
komen tot een goed eindproduct.
Hiervoor werken we stapsgewijs om te
komen tot de tuin van u wensen.
We leggen hier graag onze werkwijze
aan u uit hoe te komen tot uw nieuwe
tuin.

Op basis van de door u aangegeven aandachtspunten
zorg ik voor het meenemen van relevante informatie.
Dit kan bestaan uit productfolders, boeken of anderszins.
Uw voorbereiding kan bestaan uit:
• Plaatjes uit magazines en/of boeken te verzamelen
en klaar te leggen. Op deze wijze laat u zien wat u
wel of niet aanspreekt.
• Het klaarleggen van een tekening van de plattegrond
van uw woning en tuin helpt enorm bij het eerste
gesprek. Daarnaast scheelt dit in eventuele kosten
voor het inmeten van woning en tuin.
Als er een klik is en u er vertrouwen in heeft dat wij voor
u een goed ontwerp kunnen maken, dan kunt u op basis
van dit gesprek besluiten of u ons een tuinontwerp.
wilt laten maken.

Als hoveniersbedrijf zijn we gespecialiseerd in het real-

Stap 2

Onze werkwijze voor
een nieuwe tuin.

iseren en onderhouden van tuinen. In deze zullen wij aan
u onze werkwijze uitleggen hoe te komen tot een nieuwe

Tuinontwerp

tuin. Wilt u lezen hoe onze werkwijze is bij het tuinonder-

Dit tuinontwerp kan bestaan uit een analyse van de locatie en uit een of meerdere inrichtingssuggesties.
Daarnaast wordt het tuinontwerp aangevuld met referentiebeelden zodat u een zo goed mogelijk beeld krijgt
van de gedane voorstellen. Als u Catalpatuinen opdracht
geeft tot het laten maken van een analyse en tuinontwerp
wordt door u en mij een opdrachtbevestiging getekend
waarin de werkwijze van ons hoveniersbedrijf in staat
vermeld, zodat u precies weet hoe wij werken om te
komen tot uw droomtuin.
Klik hier voor onze tuinontwerptarieven.

houd, dan kunt u hier klikken.

Stapsgewijs naar uw nieuwe tuin.

Een nieuwe tuin
De basis voor iedere goede en doordachte tuin is het
tuinontwerp. Het presentatie ontwerp is een vertaling van
het gesprek over u en uw tuin. Het begint dus met een
goed gesprek.

Stap 1
Een vrijblijvend gesprek
Een goed gesprek begint met een goede voorbereiding
door beide partijen.

Meerdere inrichtingsvoorstellen voor een stadstuin.
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