
 

 

 
 
 
Bij de aanleg van uw tuin vormt een goed tuinontwerp de belangrijkste basis voor een mooie tuin. HOEFAKKER heeft 
daarom een professionele tuinontwerper in dienst die uw wensen vertaalt in een creatief en duidelijk plan. 
 
Het normaal te volgen plantraject ziet er als volgt uit: 
 
ORIENTATIEGESPREK 
Bij het eerste vrijblijvende gesprek krijgt u een beeld van het bedrijf en wat we voor u kunnen doen. Zaken die in het 
eerste gesprek aan de orde kunnen komen zijn: 

- Inventarisatie van uw wensen en ideeën 
- Plan van aanpak 
- Advies  
- Opnemen van de bestaande situatie 
- Budgetbepaling 

 
SCHETS 
Er wordt nu eerst een handgemaakt schetsvoorstel voor uw tuingemaakt. 
Dit wordt met u besproken. De schets geeft u een goed beeld van uw nieuwe tuin maar verplicht u tot niets. De 
tekening is eigendom van Hoefakker en wordt niet bij u achtergelaten. 
 
Voor het maken van het definitieve ontwerp wordt een bedrag in rekening gebracht afhankelijk van de te ontwerpen 
oppervlakte: 
 
Kleiner dan 100 m2  € 175,- 
Tussen 100 en 250 m2  € 225,- 
Tussen 250 en 500 m2  € 275,- 
Tussen 500 en 1000 m2  € 500,- 
Meer dan 1000 m2  € Nader te bepalen in overleg 
 
U ontvangt een offerte voor de planvorming die u voor akkoord ondertekend en retourneert. 
Wij maken dan uw tuinontwerp en nemen dan contact met u op om een afspraak te maken voor de planpresentatie. 
Voor het maken van een beplantingplan (indien gewenst) wordt 50% van de prijs gerekend als voor het maken van het 
ontwerp. 
 
PLANPRESENTATIE 
Het ontwerp wordt met u doorgesproken en de bijbehorende offerte aan u uitgelegd. Eventuele wijzigingen op het 
voorstel worden besproken en vastgelegd in een aangepast voorstel. 
 
OPDRACHT 
U verleent opdracht door middel van het ondertekenen en retourneren van de offerte of per mail. Zodra uw opdracht is 
ontvangen is wordt deze uitgewerkt, sturen we het beplantingsvoorstel toe en wordt het werk ingepland. Bij opdracht is 
het ontwerp gratis (tot 1000 m2), de offerte voor de planvorming komt dan te vervallen. 
 
NAZORG 
Na aanleg van uw tuin wordt na enige tijd contact met u opgenomen voor een service / controlebeurt. HOEFAKKER 
geeft, (bij correcte verzorging) volledige garantie op de aanleg en beplantingen tot 1 jaar na aanleg. Ook voor advies 
over tuinonderhoud of een onderhoudsplan kunt u bij HOEFAKKER terecht 


