al jarenlang oog voor uw tuin

Een goede basis voor een
jarenlange samenwerking

Investeren
in uw nieuwe tuin
U wilt een tuin die bij u past, waar u vele jaren plezier aan gaat beleven en
die aansluit bij uw budget.
2 Maanden na aanplant.

Wij willen u alvast inzicht geven in welke factoren de grootte van uw investering beïnvloeden. Hortivorm begeleidt u in de daarbij te maken keuzes.
Wij hanteren hierbij een heldere werkwijze; ons vijfstappenplan.
De uiteindelijke investering is afhankelijk van uw wensen, keuzes voor
materialen, beplanting en andere factoren, die wij samen met u zullen
onderzoeken.

Resultaat na 1 jaar.

Resultaat na 1 jaar.
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Al uw wensen op een rij
Voordat u gaat investeren in een nieuwe tuin is het goed om uzelf een
aantal vragen te stellen zodat wij uw wensen kunnen gaan vertalen in een
tuin die het best bij u past.
Tijdens ons telefoongesprek zullen we samen gaan onderzoeken op welke wijze wij u het beste kunnen helpen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waarom wil ik een nieuwe tuin?
Welke functie dient de tuin te gaan vervullen?
Wie gaan er gebruik maken van de tuin en wanneer?
In welke stijl/sfeer wil ik de tuin uitgevoerd hebben?
Welke materialen wil ik (her)gebruiken?
Welke elementen wil ik in mijn tuin plaatsen? (vijver, tuinhuisje, schutting, speeltoestel, volière, zwembad)
Welk kwaliteitsniveau wil ik?
Hoeveel tijd wil en kan ik besteden aan tuinonderhoud?
Wat zijn de voorkeursplanten en kleuren die ik wil zien?
Welke budget wil ik investeren in de nieuwe tuin?

De locatie
Ook moet u ook rekening houden met de lokale omstandigheden, zoals:
•
De grootte van uw tuin;
•
De ligging van de tuin ten opzichte van de zon;
•
De omgeving;
•
De overheersende grondsoort;
•
Al dan niet wateropvang op eigen terrein;
•
Uitzicht, privacy en veiligeid.
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Twee benaderingen
Omdat Hortivorm het belangrijk vindt dat u zelf invloed op de creatie van
uw tuin kunt uitoefenen, bieden wij u de keuze uit twee verschillende benaderingswijzen.

• Benadering A: Het ontwerp als basis
Hierbij zijn uw wensen leidend. Welk budget is nodig voor wat u wilt?

• Benadering B: Budget als basis
Hierbij is het budget leidend. Wat is er mogelijk binnen uw budget?
Vanzelfsprekend is voor iedere benadering het budget van belangrijk maar
voor de ontwerper is het van belang waar hij zijn aandacht op dient te
focussen.
Bij benadering A staan vooral uw ideeën en wensen centraal, bij benadering B houdt de ontwerper sterk rekening met uw budget.
Kiest u voor benadering A, dan kan het zijn dat uw wensen een grotere investering vergen. U kunt dan bijvoorbeeld besluiten de realisatie te faseren
of zelf onderdelen uit te voeren. Ook kunt u samen met Hortivorm zoeken
naar andere oplossingen om uw wensen te realiseren.
Kiest u voor benadering B, dan waarschuwen wij u direct tijdens het eerste
gesprek als wij denken dat een keuze het gestelde budget te boven gaat.
Door onze brede en jarenlange expertise kunnen wij op basis van het
eerste gesprek uw vragen en wensen vertalen in een concreet en helder
inrichtingsvoorstel voor uw tuin.
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Stappenplan
Het eerste gesprek
Tijdens ons eerste telefoongesprek onderzoeken we samen welke tuin het
beste bij u past en op welke wijze wij u het beste kunnen helpen.
Op basis hiervan besluiten we of er wel of geen vervolgafspraak bij u thuis
zal plaatsvinden. Naar aanleiding van dit gesprek kan ik dan de juiste documentatie voor u meenemen.
Ik, Gibbo Hamoen, eigenaar van Hortivorm, kom dan vrijblijvend bij u langs
voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is de basis voor een schetsontwerp voor uw tuin waarvan een voorbeeld is afgebeeld. Indien u besluit
met ons verder te gaan geeft u ons opdracht tot schetsontwerp.
Schetsontwerp (SO) stadstuin.

Stap 1: De schets
Uw nieuwe tuin wordt door Hortivorm in vijf achtereenvolgende stappen
gerealiseerd. Na uw opdracht tot schetsontwerp presenteer ik deze u binnen tien werkdagen. U betaalt aan Hortivorm €95,- voor te maken kosten.

SO voor- en zijtuin.

Omdat dit ontwerp nog op vele manieren en met verschillende materialen
kan worden uitgevoerd, vallen exacte prijzen in deze fase nog niet te geven. Wel krijgt u van ons een indicatie van het te investeren bedrag.
Op basis van de presentatie van het schetsontwerp (SO) besluit u of u met
Hortivorm verder gaat voor de realisatie van uw tuin.
Bij stap 2 en volgende stappen wordt alle bestede tijd en kosten bij u gedeclareerd wanneer u het stappenplan-traject verlaat.

SO bij vrijstaande woning.
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Stappenplan
Stap 2: Drie ramingen
Het schetsontwerp wordt eventueel aangepast naar aanleiding van de
door u gegeven feedback. Hortivorm maakt een voorlopig tuinontwerp
(VO) met drie daarbij behorende kostenramingen voor realisatie. Deze
kostenramingen geven u inzicht in de financiële consequenties van de
keuze voor verschillende combinaties van materiaaltoepassingen en beplanting. Zo kan bijvoorbeeld de keuze voor goedkopere bestrating zoals
betontegels, u financiele ruimte geven voor kwalitatief betere, meer of
grotere beplanting.
Deze drie voorstellen zijn zodanig opgebouwd, dat u op basis daarvan zelf
ook een nieuwe combinatie van materiaaltoepassingen en beplanting kunt
samenstellen. Dat levert dan de concept begroting op.

Stap 3: Het definitieve ontwerp
Op basis van uw keuzes in stap 2 maken wij het definitieve ontwerp inclusief beplantings- enverhardingsplan en de daarbij behorende concept
begroting voor de uitvoering. Dan wordt het hele plan nogmaals doorgerekend op basis van de concept begroting. Hieruit volgt de definitieve
begroting voor de realisatie van uw tuin.
verhelpen wij deze ook. Op deze wijze bent u verzekerd van onbezorgd
tuinplezier.
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Stappenplan
Stap 4: De tuin wordt aangelegd
Na goedkeuring van de concept begroting wordt deze definitief. In de
opdrachtbevestiging leggen we zaken als start- en opleverdatum en de
betalingscondities vast. Uw tuin wordt nu aangelegd.

Stap 5: Service
Na oplevering van uw tuin ontvangt u van ons gedurende het eerste jaar
na oplevering een tweetal gratis servicebeurten, waarbij wij uw tuin begeleiden in de ontwikkeling.
Zo geven wij u bijvoorbeeld snoei- en bemestingsadviezen. Eventueel
dode beplanting wordt vervangen.
Mochten zich het eerste jaar na oplevering andere onvolkomenheden
openbaren dan verhelpen wij deze ook. Op deze wijze bent u verzekerd
van onbezorgd tuinplezier!
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Duurzaamheid

Schetsontwerp beplanting op
basis van rode lijst.

Hortivorm ontwerpt en realiseert al meer dan 25 jaar tuinen voor ieder budget. Omdat wij duurzaamheid erg belangrijk vinden, menen wij dat een tuin
zo gerealiseerd moet worden dat u er jarenlang plezier aan beleeft. Hierbij
kan een in eerste instantie duurdere tuin op termijn goedkoper blijken dan
een goedkope tuin. Wij zijn met onze kennis, kunde en ervaring u graag
van dienst om u bij te staan in die keuzes welke voor uw situatie het beste
zijn.

Uw tuin, een maatpak
Het stappenplan zorgt dat u zelf in belangrijke mate de uiteindelijke vormgeving en het budget van uw tuin bepaalt.
Bij dit proces dragen wij u de verschillende mogelijkheden en keuzes aan
en adviseren u over de voor- en nadelen daarvan.
U krijgt een tuin op maat, niet alleen qua inrichting maar zeker ook qua
budget.
Zitje bij openslaande tuindeuren.

Insectenhotel, urbane ecologische stapsteen.
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Over Hortivorm
Al meer dan 25 jaar ontwerpen en realiseren wij tuinen voor ieder budget.
Duurzaamheid en hoge kwaliteit zorgen voor een lange levensduur van
onze tuinen. Door ons brede werkveld beschikken wij over uitgebreide
expertise. Het toepassen van deze kennis en kunde uit de verschillende
werkvelden waarin wij actief zijn (particuliere tuinaanleg, bedrijventerreinen,
woonwijken en wegbeplantingen), werkt als een kruisbestuiving waar onze
klanten de vruchten van plukken.

Langdurige relatie
Wij zijn een hecht en goed op elkaar ingespeeld team. Dit vormt de basis
voor een goed product en een goede relatie met onze klanten. Wij vinden
het van het grootste belangdat u niet alleen tevreden bent over uw tuin,
maar ook over ons, Hortivorm. Graag staan wij u ook de jaren na de aanleg
van uw tuin met raad en daad terzijde.

Afspraak?
Bent u geïnteresseerd geraakt in onze aanpak? Ik maak graag met u een
vrijblijvende afspraak in uw tuin.
Met vriendelijke groet,

Gibbo Hamoen

Gibbo Hamoen
Eigenaar Hortivorm
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Het tafelgesprek
Benodigde tijd ca. 1 uur, waarbij (indien aanwezig) beide partners aanwezig
dienen te zijn, dit komt de besluitvorming ten goede. TIP: leg alvast tekeningen en foto’s klaar van uw woning en tuin, uw voorkeuren etc. (eventueel
een moodboard) wat door mij meegenomen mag worden.

Stap 1

Het schetsontwerp

Geen opdracht voor
een schetsontwerp.

Geen kosten.

Geen vervolgopdracht.

Binnen 10 werkdagen presentatie analyse en schetsontwerp. Kosten €95,inclusief BTW. Op basis van dit ontwerp besluit u of u al dan niet met ons
verder wil om uw tuin te realiseren.

Geen verdere kosten.

Stap 2

Geen vervolgopdracht.

Voorlopig ontwerp + 3 ramingen

Eventuele wijzigingen doorvoeren en uitwerken in voorlopig ontwerp + 2-3
ramingen voor uitvoering. Keuze moment qua materialen, kwaliteit en budget. Intentie om de realisatie door Hortivorm te laten uitvoeren.

Bestede tijd en kosten
worden gedeclareerd.

Stap 3

Geen vervolgopdracht.

Definitief ontwerp + begroting

Op basis van uw keuzes wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt in een
beplantingsplan en eventuele uitvoeringstekeningen. Uit de 3 ramingen
maken we nu samen met u 1 concept begroting voor realisatie.

Bestede tijd en kosten
worden gedeclareerd.

Stap 4		

Geen vervolgopdracht.

Aanleg tuin

Na goedkeuring van de concept begroting wordt de definitieve begroting
opgesteld en voorgelegd voor goedkeuring.
Er wordt een start- en opleveringsdatum vastgelegd.

Bestede tijd en kosten
worden gedeclareerd.

Stap 5

Nazorg en service.

Nazorg en service

Hortivorm begeleid uw nieuwe tuin 1 jaar middels een tweetal service- en
begeleidingsbeurten. Wij geven dan advies, dan onderhoudshandelingen
voor en kijken of alles conform afspraak en intenties functioneert.
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