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Prijsaanvraag Concepten
Inlichtingenformulier
Datum:

Beste klant
Wij helpen graag bij het ontwerp van jouw border met een keuze uit ons ruime assortiment.
Door dit formulier ingevuld aan ons terug te bezorgen, kunnen wij met deze informatie een
voorstel en offerte maken, aangepast aan jouw wensen en de situatie in de tuin.
“De juiste plant op de juiste plaats”, dat is ons motto!

Jouw gegevens
Naam : .......................................................................................................................................................................................
Adres : .......................................................................................................................................................................................
Tel /GSM:.....................................................................................................................................................................................
@: ...............................................................................................................................................................................................
❑ Particulier

❑ Groen professional

ON (als van toepassing) :……………………………………………………………. ON: ………………………………………………………………………………..
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Deel 1: Eigenschappen tuin : afmetingen en schets op schaal - algemeen
Graag onderstaand een schets van de te ontwerpen border met volgende punten
-

…m

Noordpijl
Eventuele zichtassen
Belangrijke omgevingskenmerken (bomen, haag,…)
Schaal (vb. 1 hokje = 1m²,… )
Oppervlakte te beplanten zone: …………………………………m²

…m
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Deel 1: Eigenschappen tuin : parameters - algemeen
Grondsoort
Indien je niet zeker bent van de kwaliteit van jouw bodem, laat zeker een bodemonderzoek uitvoeren. Dit kan
via: https://www.intergrow.be/nl/store/tuinaanleg/bodemontleding
o Klei
o Leem
o Zandige leem
o Lemig zand
o Zand
Waterhuishouding
o
o
o

Nat
Fris
Droog

Drainerend vermogen in winter
o
o

Goed
Slecht

Oriëntatie
o Volledig in de zon (vrij liggend)
o Volledig in de schaduw
o Gedeeltelijk zon (langs gebouw of hogere beplanting,…) zo ja, specifieer:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bezorg ons enkele foto’s. Zo zien wij meteen hoe de situatie in elkaar zit.

Gewenste eigenschappen van de aanplanting
Hoogte beplanting
o

min:

o

max:

Gewenste kleuren van de beplanting

zwart – wit – roze – rood – oranje – lila – grijs – groen – geel – blauw – violet – paars - bruin
Gebruik van bolgewassen
Bollen kunnen een waardevolle aanvulling zijn. Zij zorgen immers voor kleur in het voorjaar.
o
o

Ja
Nee

20%

45%

60%

100%

andere: ……………

Gewenste kleuren van de bolgewassen

zwart – wit – roze – rood – oranje – lila – grijs – groen – geel – blauw – violet – paars - bruin
Uitdagingen, opmerkingen en context
Wat zijn de uitdagingen? Waarmee moeten wij rekening houden en welk eindbeeld wil je bereiken?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Afdekmateriaal LAVA 2/8 (zie p5 voor extra info)
………… m² x 0,07 m = ………… m³
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Deel 2: Gewenste eigenschappen aanplanting – enkel invullen vanaf 50m²
Plantdichtheid (hogere plantdichtheid verhoogt eveneens prijs/m²)
o
o
o

Minimum aantal planten per m²
Normaal aantal planten per m²
Maximum aantal planten per m²

Hoeveelheid soorten
o
o
o
o
o

Minder dan 20
20
30
50
Meer dan 50

Verhouding grassen / vivassen (= bloeiende planten)
o
o
o
o

Niet van toepassing
1/20
1/10
1/8

o
o
o
o

o
o
o
o

1/6
1/5
1/4
1/3

2/5
1/2
3/5
4/5

Vorm van de beplanting
o
o
o

Mix-beplanting: verschillende soorten worden onderling sterk gemengd (niet overal toepasbaar).
Combinatie mix-beplanting en drifts: er zijn zowel mengbeplantingen als planten in groep.
Enkel drifts: alle soorten worden in groepen aangeplant, er is geen menging van soorten.

Gewenst kleurenpalet van de beplanting
o

Alle kleuren door elkaar gedurende de bloeiperiode

o

Specifieke kleurencombinatie

zwart – wit – roze – rood – oranje – lila – grijs – groen – geel – blauw – violet – paars - bruin
o

Verschillende kleurgroepen in zomer en herfst (prijs/m² + 10%)
in de vroege zomer

zwart – wit – roze – rood – oranje – lila – grijs – groen – geel – blauw – violet – paars – bruin
in de late zomer / herfst

zwart – wit – roze – rood – oranje – lila – grijs – groen – geel – blauw – violet – paars - bruin
Extra wensen
o
o
o

Wintersilhouet
Geen uitzaai
Geurende bloemen

o
o
o

Bijenplanten
Vlinderplanten
Snijbloemen
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Achtergrondinfo
Aantal planten per m²
Dit is sterk afhankelijk van de grond, de functie van de beplanting en de gekozen planten: een arme grond
vraagt bijvoorbeeld meer planten per vierkante meter dan een rijke. De ene plant groeit ook breder uit dan
de andere en vraagt dus een grotere plantafstand.
Je kan zelf aangeven of je een minimale, normale of maximale plantdichtheid wenst en wij zullen deze dan
toepassen op jouw situatie.

Gebruik van een inerte afdeklaag (lava)
Een inerte afdeklaag is niet noodzakelijk maar biedt voordelen. In een langlevende, duurzame beplanting
die vele jaren ongemoeid kan worden gelaten, loont het de moeite om er een sterk arbeidsbesparende
afdeklaag op aan te brengen. In principe kan elk inert materiaal worden gebruikt: lava, rijnzand, steenslag.
Wij adviseren lava in maat 2/8.
De inerte laag zal zorgen voor een isolerende laag in de winter, vergemakkelijkt het onderhoud dankzij
vermindering van kiemende onkruiden, zorgt ervoor dat je tijdens het wieden de bodem niet verdicht en
bovendien zal er betere aanvoer van lucht en mineralen zijn.

Beschrijving concepten
De juiste plant op de juiste plaats is het geheim van een geslaagde aanplanting. Een mediterrane border
moet voldoende zon krijgen. Een plek in de schaduw is dan weer ideaal voor veel mooie bladplanten.
Wij kunnen jou helpen om het juiste concept te vinden.

Terreinbezoek/plaatsbezoek
Tenzij het grote openbare projecten betreft of uitzonderlijk grote particuliere tuinen, komen wij niet ter
plaatse voor een terreinbezoek. Aan de hand van foto’s en een duidelijk grondplan + bodemanalyse, weten
wij voldoende. Zo kunnen we een goede service bieden én de ontwerpkost zo laag mogelijk houden.
Wanneer toch een terreinbezoek wordt afgesproken, zullen de uren en eventuele kilometers in rekening
worden gebracht.
Voor een volledig overzicht van al onze concepten, kijk zeker eens op onze website www.vasteplant.be
onder het tabblad ‘concepten’.
Bekijk hier ook zeker de sfeerbeelden van reeds gerealiseerde projecten!

Dit document mag worden opgestuurd naar info@vasteplant.be.
Wij nemen zo snel mogelijk contact op en bezorgen je de aangepaste offerte.
Wens je een afspraak met ons te maken? Gelieve ons altijd eerst telefonisch te
contacteren om deze vast te leggen: 052 333 776
Zo zijn we zeker dat er iemand van het ontwerpteam beschikbaar is.
Bedankt!
Het Spruyt- Van der Jeugd ontwerpteam.
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