


CHECKLIST VOOR DE HERINRICHTING VAN UW TUIN: 
  
Datum		 	 	 :

Naam / klant / project		 :

Adres	 	 	 	 :                               

Postcode	 	 	 :                               

Woonplaats	 	 	 :


Telefoon privé		 	 :

Telefoon  zakelijk	 	 :

Telefoon  mobiel	 	 :

Email	 	 	 	 :     

1. Ontwerp tuin : 
Volledige tuin

Voortuin / Achtertuin


Beplantingsplan

Verlichtingsplan 

2. Omgeving : 
Stedelijk :Veel/weinig steen,Veel/weinig 	groen/
bomen

Binnenstad

Nieuwbouw

Historisch


Landschappelijk

Weiland

Bos

Polder 

3. Bodemgesteldheid :   
Droog

Vochtig


Nat 

4. Grondsoort: 
Zand

Klei


Leem

Veen 

5. Waarvoor dient uw tuin / wat wilt u in de tuin doen? : 
Siertuin / kijktuin

Spelen.   Hoeveel kinderen……….

Eten (hoeveel personen)

Werken in de tuin (hobby)


Zitten in de tuin (hoeveel personen……..)   
Familie barbecue of m. vrienden voetbal.

Zonnen. Of juist ook schaduwplekken.

Anders, nl.: 

6. Welke sfeer wilt u in de tuin (type tuin)?: 
Klasiek / formeel

Modern / Geordend

Oosters / Meditatie

Rustig  / Strak / duidelijk


Recht /  Diagonaal  / rondingen

Less is more /rustig

Natuurlijk

Anders, nl 

7. Welke elementen moeten in de tuin komen ?: 
Beelden / kunst

Pergola

Fruit

Gazon ( decoratief / recreatief )

Kruiden

Niveauverschillen


Bloembakken / Potten

Borders / op kleur

Speeltoestel / Speelhoek

Tuinverlichting  220 / 12 volt

Vijver / Waterelement 

8. Functionele onderdelen: 
Composthoop

Containerberging – Groen / Hout

Droogmolen


Brievenbus

Haardhoutberging 

9. Welke specifiek wensen heeft u voor de erfafscheiding?: 
Haag  / Wintergroen

Muur   Beton / Gemetseld

Schutting   Dicht / Transparant


Natuurlijk   Hederascherm / Wilgentenen

Anders, nl: 



10. Welke specifiek wensen heeft u voor de verhardingen?: 
Tegels /  Beton /  Natuursteen – Kleine Grote 
maten

Halfverharding  Grind / Split / Boomschors / 
Schelpen


Waterdoorlatende bestrating / 
Bestratingsvoegmortel 

11. Welke soort beplanting wilt u persé WEL in uw tuin?: 
Bomen

Vaste planten

Sierheesters

Bollen en knollen

Eenjarige planten

Siergrassen  /  bamboe


Klimplanten

Rotsplanten / heide

Wilde planten / inheems

Waterplanten / moerasplanten

Rozen / klimrozen

Kruiden / fruit 

12.  Welke soort beplanting wilt u persé NIET in uw tuin?: 
Bomen

Vaste planten

Sierheesters

Bollen en knollen

Eenjarige planten

Siergrassen  /  Bamboe


Klimplanten

Rotsplanten / Heide

Wilde planten / Inheems

Waterplanten / Moerasplanten

Rozen / Klimrozen

Kruiden / fruit 

13. Voorkeur bloem- en bladkleuren: 
Wit

Roze

Blauw

Rood/bruin

Geel

Witbont /  Geelbont


Groen

Grijs

Rood

Groot blad

Anders: 

14. Welke elementen moeten worden behouden? 

15. Welke randvoorwaarden gelden voor het ontwerp (bijvoorbeeld afspraken met buren)? 

16. Welke mate van privacy moet de tuin bieden (Inkijk buren)?: 
Weinig

Redelijk


Veel 

17. Welk uitzicht is gewenst / ongewenst? 

18. Wat is de mate van onderhoud dat de tuin mag hebben? 
Onderhoudsvriendelijk

Normaal onderhoud


2  x per jaar vakkundig onderhoud 

19. Wat is uw budget voor het aanleggen van de tuin? 
€ 2.000 – € 5.000

€ 5.000 – € 10.000

€ 10.000 – € 15.000


€ 15.000 – € 20.000

€ 20.000 – meer 

20. Abstracte tuinwensen? Laat hierbij uw gevoel spreken: 
Bijvoorbeeld: U wilt water in de tuin. Denk eens aan een waterval wat leven in de tuin brengt of een 
spiegelvijver om te mijmeren of u gedachten te laten gaan. Iedere tuingebruiker maakt (onafhankelijk van 
elkaar) een lijst van wat diegene in de tuin wil terugzien.


