
Ontwerp tarieven ‘21                                                                                                                                              
1. Vrijblijvende briefing en brainstorm

/vissertuinen /vissertuinen /vissertuinen

/vissertuinen company/visser-tuinen

U kunt ons ook vinden op:

Westeinde 5, 2451 VZ Leimuiden

T 071 331 5434   E info@vissertuinen.nl

Garanties en kwaliteit

Visser Tuinen is aangesloten bij de branchevereniging VHG en beschikt  

over het kwaliteitskeurmerk Groenkeur. Daarnaast is Visser Tuinen exclusief 

geselecteerd hovenier van Dutch Quality Gardens, een Nederlands netwerk 

van kwaliteitshoveniers.
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2. Moodboard
3. Inmeten en inventariseren
4. Tuinontwerp
5. Beplantingsplan
6. Verlichtingsplan

Oppervlakte Tuinontwerp Beplantingsplan Verlichtingsplan

0 - 75 m²

75 - 150 m²

150 - 300 m²

300 - 600 m²

600 - 1000 m²

> 1000 m²

€ 625

€ 900

€ 1.250

€ 1.750

€ 2.100

op aanvraag

€ 400

€ 550

€ 750

€ 900

€ 1.250

op aanvraag

Overig:
Bovenstaande kosten zijn exclusief het inmeten van de bestaande situatie.
Bij het aandragen van een plattegrond / tekening (op schaal) worden er geen kosten berekend voor het inmeten.
Indien er geen plattegrond / tekening voorhanden is dan zullen wij de situatie digitaal inmeten, kosten op aanvraag.

Naast bovenstaand schema is het ook mogelijk om advies- / ontwerp diensten los af te nemen.
Hiervoor rekenen we € 80 / uur op basis van regie, exclusief eventuele repro-, reis- en parkeerkosten.

Voorwaarden:
• Prijzen zijn gebaseerd op een maximale reisafstand van 50 km vanaf Leimuiden.
• Inclusief 1 wijziging / aanpassing op het ontwerp / beplantingsplan / verlichtingsplan.
• Bij opdracht wordt 40% in rekening gebracht en 60% na afronding van de ontwerp opdracht.
• Tarieven gelden vanaf 1-1-2021.
• Tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Richtprijzen bij een standaard situatie

Het eerste gesprek is altijd kosteloos en geheel vrijblijvend!

€ 120

€ 180

€ 245

€ 340

€ 400

op aanvraag


