Aanvraag formulier
Naam:.........................................................................................................................................................................
Adres:.........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Gemeente:.................................................................................................................................................................
Gsm:....................................................................................
E-mail adres: ........................................................................................@..................................................................
Ev Naam adres en BTW nr van de zaak:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indien adres van het perceel afwijkt: ........................................................................................................................
Gemeente:.........................................................................Kadasternr:.....................................................................
Oppervlakte van de tuin (zonder woning): ..............................m²
Naam bouwarchitect:..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoe bent u met mij in contact gekomen: …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Planten, materialen en/of kleuren die U ZEKER NIET wenst in de tuin:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat jullie zeker verwachten in de tuin:
0 parking: aantal ……..
0 jacuzzi
Grootte: …….x……m
0 zwembad min grootte …..x…….m
0 tuinhuis
0 BBQ
Grootte:……x……..m
0 ornament (kunstobject)
Foto: ja/ nee Tech. gegevens: ja/nee
0 terras (zon- schaduw)
0 serre Grootte: …..x…….m
0 speel of andere sporttoestellen
0 vijver (met vissen)
……………………………………………….
Strak / los
0 omheining
0 zwemvijver/hybride
draad / hout / beton / andere ……
Grootte:…...x……..m
0 waterpartij (zonder vissen)
0 houtberging
0 zonnepanelen
0 hondenhok
0 bar
0 sauna grootte: …….x…….m
0 verlichting
0 beregeningsinstallatie
Foto: ja/ nee
Andere,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Het aan te besteden budget:………………………………………...euro (indicatie) belangrijk als dit niet mag
overschreden worden
Hoe ziet uw ideale tuin er uit? De gewenste vormgeving of stijl: eventueel toelichting met foto.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Waar rekening mee houden (vb. kinderen van 4-5j; honden; putten; zonnepanelen; geothermie; enz.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wij wensen de tuin:
0
zelf aan te leggen
0
zelf aan te leggen met coördinatie van de tuinarchitect
0
uit te besteden en wensen na het tuindossier hiervoor ook een offerte
Riolering of nutsleidingen wijken af van plan Architect of is niet geweten*.
0 nee
0 ja (voeg een plan bij met de juiste maatvoering)
*LET WEL: Aanpassingen ten gevolge van het ontbreken van een nuts- en/of rioleringsplan worden ook
doorgerekend.
Plannen die in het tuindossier zitten :
m² tuin =………..
Ontwerp (voorontwerp, aanpassingen 2x en definitief ontwerp)
3D (voorontwerp)
Beplantingsplan (nrs, lijst + fotofiches)
Opmetingskosten, verplaatsingskosten en planafdrukken worden steeds mee opgenomen in de prijsofferte.
Plannen die interessant kunnen zijn voor de aanleg in eigen beheer:
0
Matenplan
0
Verlichtingsplan
0
Materialenplan + meetstaat
0
Beregeningsplan
Let op: indien deze plannen in een latere fase worden aangevraagd betekend dit een meerprijs.
Uitgewerkte bouwkundige plannen en werfcontroles kunnen in regie worden uitgevoerd.
Aanwezig:
0
0
0
0
0
0

Plannen van de architect
dwg /afdruk
3D van de architect
skp/afdruk
Inplantingsplan (op plan architect)
dwg /afdruk
Opmeting door klant (object of hoogtes)
dwg/afdruk
Kabel en leidingenplan
dwg/afdruk
Foto’s van tuin / andere objecten die gewenst zijn in de tuin

Datum volgende afspraak:…………………………………………………………………………………………
Voor de planningskosten wordt er een voorschot van 20% van de totale planningsprijs gevraagd. Deze kan
ofwel cash tegen een betalingsbewijs / ofwel via overschrijving volgens factuur op
Fortis nr. BE86 001-6220099-50
TOTALE PLANNINGSPRIJS: ……………………………. Euro (excl. 21% BTW) en is geldig tot ……………………………
Voor akkoord handtekening op beide formulieren:
(gevolgd door gelezen en goedgekeurd)
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Deze vragenlijst wordt alsmede overeenkomst gebruikt en gaat men akkoord
met de algemene voorwaarden!!
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