
1

Tuinonderhoud

Frequentie
 1 malig

 1 malig (groot onderhoud)

 2 x per jaar (voor- en najaar)

 3 x per jaar (voorjaar, zomer en najaar)

 meermalig

  1 x per week

  1 x per twee weken

  1 x per drie weken

  1 x per maand

Onderhoud per tuinelement
 Bestrading en verharding

  Bestrijden van mos en onkruid

  Reparatie

  Reiniging met hoge druk

  Anders nl.

 Gazon

  Bemesting

  Onkruidbestrijding

  Mosbestrijding

  Beluchting

  Verticuteren

  Bezanden

  Begronden

  Mollen en ongediertebestrijding

  Maaien

  Graskanten

   Steken

   Knippen

   Veranderen

   Anders nl.

 Naam

 Adres

 Postcode

 Woonplaats

 Telefoon

 Bereikbaar van                  tot                 uur

Vragenlijst 

Aankruisen wat van toepassing is (meerdere keu-

zes mogelijk).

Reden van contact

 Tuinadvies

 Tuinonderhoud

 Tuinontwerp

 Tuinaanleg en/of renovatie

Tuinadvies

 Ik wil graag tuinadvies over:

Verwerken reeds aange-
kochte artikelen

  Ik wil graag hulp bij het plaatsen en/of ver-

werken van de volgende artikelen:



 Bomen

  Snoeien

  Opkronen

  Rooien

  Stormschade verwijderen 

  Dood hout verwijderen

  Aanleiden en vormgeven

  Ziekte en ongedierte bestrijding

  Aanpalen

  Anders nl.

 Vaste planten 

  Snoeien

  Aanstokken en aanbinden

  Verplaatsen

  Scheuren en opnieuw planten

  Bemesten

  Beschermen tegen vorst

  Ziekte en ongedierte bestrijden

  Anders nl.

 Rozen

  Snoeien

  Bemesten

  Bijplanten

  Aanbinden en leiden (klimrozen)

  Beschermen tegen vorst (roos op stam)

  Ziekte en ongedierte bestrijden

  Anders nl.

 Heesters

  Snoeien

  Verjongen

  Verplaatsen

  Bemesten

  Beschermen tegen vorst

  Ziekte en ongedierte bestrijden

  Anders nl.

 Hagen

  Snoeien

  Bemesten

  Verjongen

  Ziekte en ongedierte bestrijden

  Anders nl.

Tuinontwerp

 Ik wil een ontwerp voor de gehele tuin

  Ik wil een ontwerp voor een gedeelte van de 

tuin nl.

  Schutting

  Border

  Vijver
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  Terras

  Gazon

  Sproei-installatie

  Anders nl.

Tuinaanleg en/of renovatie

Grondwerkzaamheden
 Bemesting

 Grondverbetering

 Grond bemonsteren

 Grondaanvoer

 Grondafvoer

 Anders nl.

Tuinverlichting
 220V d.m.v. grondkabel

 12V d.m.v. transformator

 anders nl.

Drainage en/of sproei-installatie
 Alles besproeien 

 Alleen het gazon besproeien 

 Alleen border/beplanting besproeien 

 Potten en kuipen

 Water vanuit een bron

 Water vanuit waterleidingnet

 Anders nl.

Houtwerk
 Schutting

  Standaard schutting delen

   hardhout

  Planken schutting

   geïmpregneerd

  Palen schutting

   anders

  Hardhout

  Anders nl.

 Pergola

  Standaard pergola

  Anders nl.

 Vlonder

  Hardhout

   glad

  Geïmpregneerd grenen

   anti slipprofiel

 Speeltuigen

  Standaard

  Anders nl.



 Anders

  Houthok

  Schuur/blokhut

  Meubilair

  Deur/poort

  Anders nl.

Straatwerk en/of verharding
 Gebruik

  Parkeren

  Looppad

  Terras

  Speelplaats

  Opslag

  Fundering

  Anders nl.

 Open

  Schors

  Schelpen

  Grind

  Gras

  Houtsnippers

  Leem

  Hout

  Anders nl.

 Gesloten

  Beton

  Gebakken materialen

  Natuursteen

  Anders nl.

 Formaat

  Tegels

  Klinkers

  Keitjes

  Sierstenen in diverse vormen

  Anders nl.

 Kleur

 Vorm

  Cirkel

  Vierkant/rechthoek/driehoek

  Ei/ellips vormig

  Anders nl.

Vijver en waterelementen
 Losse vorm

 Strakke vorm

 Standaard vijverbak

 Folie vijver

 Beton of gemetselde vijver

 Waterloop of waterval

 Anders nl.
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Tuinornamenten
 Planten bakken

 Beelden en ornamenten

 Rozen poorten en klimelementen

 Speeltuigen

 Prieëltje

 Anders nl.

Gazon
 Plaats

  Zon 

  Half zon

  Schaduw

 Gebruik

  Speelgazon

  Siergazon

  Dierenweide

  Anders nl.

Beplanting

Uitstraling
 Veel kleurig

 Rustig 

 Engels en natuurlijk

 Strak en zakelijk

 Robuust

 Modern

 Anders nl.

Hoofdgroepen beplanting
 Bomen

  Kroonvorm

   Los

   Strak

  Leivorm of vormsnoei

  Groot

  Klein

  Anders nl.

 Heesters

  Zon

  Half schaduw

  Schaduw

  Wintergroen

  Bladverliezend

  Bloeiend

  Besdragend

  Geurend

  Anders nl.



 Vaste planten

  Zon (hele dag)

  Zonnig

  Half schaduw

  Schaduw

  Zware schaduw

  Wintergroen

  Bloeiend

  Bladkleuren

  Hoog

  Laag

  Bodem bedekkend

  Geurend 

  Anders nl.

 Klim- en leiplanten

  Wintergroen

  Bladverliezend

  Besdragend

  Geurend

  Zelfhechtend

  Niet zelfhechtend

  Anders nl.

 Hagen

  Wintergroen

  Bladverliezend

  Bloeiend

  Strak

  Los

  Hoog

  Laag

  Veel onderhoud

  Weinig onderhoud

  Anders nl.

 Rozen 

 1- en 2 jarigen

 Gazon

 Bollen en knollen

 Water-, moerasplanten

 Groente en/of fruit

 Anders nl.
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Kleuren
De volgende kleuren wil ik graag in mijn tuin:

De volgende kleuren wil ik niet in mijn tuin:

Overige opmerkingen

 Ik zou aan mijn tuin een bedrag tussen de  €                 en  €                 inclusief BTW willen besteden.

 Datum 
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