Beschrijving tuinpakket BB013005, “De rechte tuin”
Ons totaalpakket voor dit tuinontwerp omvat de volgende materialen en werkzaamheden:
- Het oprooien en afvoeren v/d aanwezige bestrating.
- Het rooien van beplanting en grasvelden.
- Het afgraven en afvoeren van grond t.b.v. het zandbed voor het straatwerk.
- Het leveren en monteren van een hardhouten kantopsluiting langs de erf afscheiding,
ter preventie van verzakkingen langs de randen.
- Het uitvoeren van grondverbetering t.b.v. de borders en grasvelden.
- Het leveren en verwerken van zand t.b.v. het straatwerk.
- Het leveren en leggen van 20x30x5 sierstenen, keuze uit 7 kleuren.
-Het leveren en plaatsen van grijze beton opsluitbanden. Deze worden 2cm. onder het
straatwerk, uit het zicht geplaatst.
- Het dicht zagen en in vegen van het straatwerk.
- Het leveren en inplanten van beplanting, in overleg met u.
- Het afvoeren van vrijgekomen verpakkingsmaterialen, puin en groenvuil.
Deze tuinaanleg wordt aangeboden voor

€ 70 ,-- per m2 inclusief BTW.

Meerprijs:
Meerprijs van diverse tuinelementen aan de hand v/d afmetingen van het tuinontwerp.
Pergola van geïmpregneerd hout en hardhouten palen in beton gezet.
op maat gemaakt.

€

80,-- per m1inclusief BTW.

Verhoogde plantenbak van Wallblocks. 15x15x60, 3 lagen.

€

65,-- per m1 inclusief BTW.

Heeft u vragen of wilt u meer weten neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
Alles is mogelijk en uitvoerbaar.

Algemene voorwaarden:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Eventuele prijswijzigingen en fouten onder voorbehoud.
De tuinontwerpen gemaakt door Grond-ig Hoveniers Haarlem. Deze zijn dan ook eigendom en beschermd, uitvoering hiervan mag alleen met
toestemming van Grond-ig Hoveniers Haarlem.
Dit tuin ontwerp/ m2 prijs gebaseerd op een oppervlakte van 60m2 en de benoemde materialen, de definitieve offerte wordt berekent aan de hand
daadwerkelijk oppervlakte en situatie v\d tuin en de wensen van de klant. Dit altijd in combinatie met een vrijblijvende offerte opname ter plaatse.
Toepassingen van ander materiaal en afmetingen kan invloed hebben op de prijzen van materiaal en arbeidsloon.
Tuinen moeten makkelijk bereikbaar zijn via achterom of voorzijde en binnen 100m1.
Voor tuinen zonder achterom wordt een eventuele meerprijs berekent voor transport door of over het huis, met of zonder toren/ telekraan.
Het verwijderen en afvoeren van erf-afscheidingen, hagen,bomen(stronken), betonplaten, bebouwingen en dergelijke vallen buiten deze aanbieding.
Per situatie wordt hiervoor een aparte en passende offerte/ aanbieding gedaan.
Asbest houdende materialen en ander streng vervuilde objecten dienen te worden afgevoerd door de daar in gespecialiseerde bedrijven. Deze
diensten zijn dan ook niet in begrepen in de genoemde prijs aanbiedingen.
Tuinelementen, meubilair ornamenten en dergelijke, welke niet genoemd vallen buiten de offerte.
Beplanting wordt uitgekozen aan de hand van een specifieke plantenlijst en in overleg.
Deze algemene voorwaarden gelden samen met de algemene voorwaarden van Grond-ig Hoveniers Haarlem, welke vrijblijvend te verkrijgen en bij
gevoegd zijn bij een definitieve offerte.
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