Offerte Schetssessie
Je wilt wat met de tuin, maar komt er niet (helemaal) uit? Dan is een
schetssessie misschien wel iets voor jou! Tijdens een schetssessie kijken we
samen naar de invulling van de tuin. Je stopt er jouw wensen en eisen in en
Tuinrecept komt met de nodige kennis, ervaring en creativiteit.
De schetssessie duurt 2 a 3 uur. Tijdens de sessie gaan we samen ontwerpen.
Naar wens ontstaat er een globaal tuinontwerp, een beplantingsplan, een
moestuinplan, etc. Net wat er nodig is om nog meer van de tuin te genieten. Na
de sessie werkt Tuinrecept de resultaten uit in een ontwerpdocument.

Voorbereidingen Schetssessie
Het is handig als de volgende materialen minimaal 3 dagen voor de schetssessie
opgestuurd worden:
- Maatvoering van de tuin:
Misschien is er een kaart met maten van de tuin aanwezig. Als deze niet
aanwezig is dan tuin kun je zelf opmeten en uittekenen. Tuinrecept maakt
aan de hand van de aangeleverde gegevens een maatvaste tekening op
schaal.
- Inspiratie en wensen:
Misschien heb je al inspiratie opgedaan op internet of in tijdschriften. Veel
mensen gebruiken Pinterest om een tuin-moodbord te maken. Het
opsturen van inspiratieplaatjes of wensen is niet noodzakelijk, maar het is
wel fijn om deze alvast bij de voorbereidingen te hebben.

Kosten Schetssessie
De kosten van een schetssessie zijn:

€ 250,00 inclusief BTW

De volgende diensten en materialen zijn in de schetssessie opgenomen:
-

Maatvaste tekening van de tuin aan de hand van de aangeleverde maten;
De schetssessie inclusief benodigde tekenmaterialen;
Een uitwerking van de schetssessie. Tuinrecept maakt een maatvaste
ontwerptekening met hierop de resultaten van de schetssessie.

Eventueel meerwerk wordt berekend tegen een uurtarief van €40,00 inclusief
BTW. Dit gebeurd altijd in overleg. Tuinrecept kan bijvoorbeeld ook de tuin
inmeten of het ontwerp/beplantingsplan nog verder uitwerken.
Eventuele parkeerkosten worden doorberekend.
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