
OPTIELIJST TUINKLAAR NIEUWBOUWPLAN OP DE SET - TAKE TWO, NIJMEGEN v1.1_191219

optiecode omschrijving aantal eenheid

 prijs per
eenheid
incl. btw

 subtotaal
incl. btw

COMFORTPAKKET
CP-01 Comfortpakket rijwoning;

BN001 t/m 020; 032 t/m 041; ........... pst 3.690,00€ .........€
Terras 3,0x4,8 meter;
Terrastegel 60x60cm basis betontegel;
Opsluitbanden 5x15cm grenzend aan vrije zijde;
Looppad naar berging en achterpad  1m breed;
Stenen 20x30cm basis betonsteen;
Opsluitbanden 5x15cm grenzend aan vrije zijde;
Kleurkeuze zie TU-01, OU-01 LU-01;

CP-02 Comfortpakket rijwoning;
BN021 t/m 031; ........... pst 5.158,00€ .........€

Terras 3,0x4,8 meter;
Terrastegel 60x60cm basis betontegel;
Opsluitbanden 5x15cm grenzend aan vrije zijde;
Oprit 2,5m breed met fundatielaag;
Stenen 20x30cm basis betonsteen;
Opsluitbanden 10x20cm grenzend aan vrije zijde;
Looppad naar berging en oprit 1m breed;
Stenen 20x30cm basis betonsteen;
Opsluitbanden 5x15cm grenzend aan vrije zijde;
Kleurkeuze zie TU-01, OU-01 LU-01;

TERRAS
TL-01L Comfort terras 60 centimeter verlengen;

Looppad inkorten; ........... pst 170,00€ .........€
Verlengen Comfort terras over volle breedte;
Zandpakket 20cm;
Terrastegel 60x60cm basis betontegel;
Opsluitbanden grijs 5x15cm grenzend aan vrije zijde;
Blokverband;
Aansluitend looppad wordt ingekort;

TL-02 Comfort terras 120 centimeter verlengen;
Looppad inkorten; ........... pst 308,00€ .........€

Verlengen Comfort terras over volle breedte;
Zandpakket 20cm;
Terrastegel 60x60cm basis betontegel;
Opsluitbanden grijs 5x15cm grenzend aan vrije zijde;
Blokverband;
Aansluitend looppad wordt ingekort;

TB-01 Comfort terras aansluiten op schutting;
Tegels paszagen ........... m1 62,00€ .........€

Verbreden Comfort terras over volle lengte;
Per meter op basis van hele tegels;
Zandpakket 20cm;
Terrastegel 60x60cm basis betontegel;
Opsluitbanden grijs 5x15cm grenzend aan vrije zijde;
Blokverband;
Inclusief zaagwerk tegels;
Alleen in combinatie met schutting door Tuinklaar;
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TC-22L Extra terras compleet ;
2,4x2,4 meter;
Aansluitend aan berging en looppad; ........... st 472,00€ .........€

Terras compleet 2,4x2,4 meter;
Aansluitend aan berging en looppad;
Zandpakket 20cm;
Terrastegel 60x60cm basis betontegel;
Opsluitbanden grijs 5x15cm grenzend aan vrije zijde;
Blokverband;

TC-22 Extra terras compleet
2,4x2,4 meter; ........... st 540,00€ .........€

Terras compleet 2,4x2,4 meter;
Zandpakket 20cm;
Terrastegel 60x60cm basis betontegel;
Opsluitbanden grijs 5x15cm grenzend aan vrije zijde;
Blokverband;

TC-xx Andere afmeting terras? Vraag naar de
mogelijkheden. ........... st -€ .........€

Terras compleet
Zandpakket 20cm;
Terrastegel 60x60cm basis betontegel;
Opsluitbanden grijs 5x15cm grenzend aan vrije zijde;
Blokverband;

TS-01 Losse staptegel
Per stuk 60x60 centimeter ........... st 26,30€ .........€

Terras staptegel per stuk;
Zandpakket 20cm;
Terrastegel 60x60cm basis betontegel;
Geen opsluitband;
Positie vrij te kiezen (maatvoering aangeven);

TZ-01 Tegels paszagen;
Per strekkende meter; ........... m1 13,65€ .........€

Tegels paszagen;
TZ-02 Tegels paszagen rondom schrobput;

(optie aannemer); ........... pst 34,55€ .........€
Tegels paszagen;
Verplicht bij keuze schrobput bij buitenkraan;

LOOPPAD
LB-01 Basis looppad verbreden naar

1,2 meter ........... m1 20,60€ .........€
Verbreden Comfort looppad over de volle lengte;
Zandpakket 20cm;
Stenen 20x30cm basis betonsteen;
Invoeren per strekkende meter;
Halfsteensverband;
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LB-02 Basis looppad verbreden naar
2 meter; ........... m1 88,50€ .........€

Verbreden Comfort looppad over de volle lengte;
Zandpakket 20cm;
Stenen 20x30cm basis betonsteen;
Invoeren per strekkende meter;
Halfsteensverband;

LC-03 Extra looppad compleet
1m breed ........... m1 121,00€ .........€

Looppad compleet 1,05m breed;
Zandpakket 20cm;
Stenen 20x30cm basis betonsteen;
Opsluitbanden grijs 5x15cm grenzend aan vrije zijde;
Halfsteensverband;

LC-04 Extra looppad compleet
1,2m breed ........... m1 135,50€ .........€

Looppad compleet 1,2m breed;
Zandpakket 20cm;
Stenen 20x30cm basis betonsteen;
Opsluitbanden grijs 5x15cm grenzend aan vrije zijde;
Halfsteensverband;

OPRIT / PARKEERPLAATS
OB-02 Oprit verbreden en aansluiten

op berging ........... pst 670,00€ .........€
Verbreden over de volle lengte;
Fundatielaag menggranulaat 30cm;
Zandpakket 5cm;
Stenen 30x20cm basis betonsteen;
Opsluitbanden grijs 10x20cm grenzend aan vrije zijde;
Halfsteensverband;
Aansluiten op berging en looppad vervalt;

MATERIALEN  TERRAS
TU-01 Basis terras

materiaalkeuze ........... -€ .........€
Ook toepassen op:
(posities of optiecode opgeven) ...........

Black-Grey;
(grijs gemeleerd);

Black;
(antraciet);
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TU-21 Terras materiaal upgrade
beton deklaag ........... m² 13,20€ .........€

Basis betontegel vervangen door betontegel met
deklaag 60x60;
Te rekenen over gehele tegels;

Amiata;
(grijs gemeleerd);

Mount Everest;
(antraciet);

Kilimanjaro;
(bruin rood);

TU-51 Terras materiaal upgrade
keramiek ........... m² 57,70€ .........€

Basis betontegel vervangen door keramische tegel
60x60;
Te rekenen over gehele tegels;

Concrete Silver;

Evoque Greige;

Marmostone Black;

Concrete Smoke;

TU-81 Terras materiaal upgrade
gebakken stenen ........... m² 51,45€ .........€

Basis betontegel 60x60 vervangen door gebakken
stenen dikformaat 6,5x20;
Halfsteensverband (wijkt af van foto's)

Lotis;

Carbona;

Novoton;

Ruston;
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TV-01a Afvoegen bestrating met polymeerzand;
Gebaseerd op 60x60 tegels; ........... m2 13,60€ .........€

Polymeerzand voor sierbestrating;
Steengrijs;
Geschikt voor opritten;
Blijvend flexibel;

TV-02a Afvoegen bestrating met voegmortel;
Gebaseerd op 60x60 tegels; ........... m2 15,50€ .........€

Drainerende voegmortel;
Alleen voor terras of paden;
Zeer geschikt voor beton- en keramische tegels;
Steengrijs;

MATERIALEN  LOOPPAD
LU-01 Basis looppad

materiaalkeuze ........... -€ .........€

Copperblend;

Coal;

Gothic;

LU-02 Basis looppad
materiaalkeuze ........... m2 2,55€ .........€

Kilimanjaro;

Mont Blanc;

LU-21 Looppad materiaal upgrade
beton deklaag ........... m² 12,00€ .........€

Basis betonsteen vervangen door betonsteen met
deklaag 20x30;

Amiata;
(grijs gemeleerd);

Mount Everest;
(antraciet);

Kilimanjaro;
(bruin rood);
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LU-81 Looppad materiaal upgrade
gebakken stenen ........... m² 41,30€ .........€

Basis betonsteen vervangen door gebakken stenen
dikformaat 6,5x20;
Halfsteensverband (wijkt af van foto's);

Lotis;

Carbona;

Novoton;

Ruston;

LV-01 Gebakken stenen in elleboogverband ........... m² -€ .........€
Gebakken stenen dikformaat 6,5x20;
Elleboogverband in plaats van halfsteensverband;
Alleen in combinatie met LU-81;

TV-01b Afvoegen bestrating met polymeerzand;
Gebaseerd op 30x20 stenen; ........... m2 22,30€ .........€

Polymeerzand voor sierbestrating;
Steengrijs;
Geschikt voor opritten;
Blijvend flexibel;

TV-02b Afvoegen bestrating met voegmortel;
Gebaseerd op 30x20 stenen; ........... m2 29,50€ .........€

Drainerende voegmortel;
Alleen voor terras of paden;
Zeer geschikt voor beton- en keramische tegels;
Steengrijs;

MATERIALEN  OPRIT
OU-01 Comfort oprit / parkeerplaats

materiaalkeuze ........... -€ .........€

Copperblend;

Coal;

Gothic;
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OU-02 Basis looppad
materiaalkeuze ........... m2 2,55€ .........€

Kilimanjaro;

Mont Blanc;

OU-21 Oprit materiaal upgrade
beton deklaag ........... m² 12,00€ .........€

Basis betonsteen vervangen door betonsteen met
deklaag 20x30;

Amiata;
(grijs gemeleerd);

Mount everest;
(antraciet);

Kilimanjaro;
(bruin rood);

OU-81 Oprit materiaal upgrade
gebakken stenen ........... m² 39,00€ .........€

Basis betonsteen vervangen door gebakken stenen
dikformaat 6,5x20;
Halfsteensverband (wijkt af van afbeelding);

Lotis;

Carbona;

Novoton;

Ruston;

PLANT / GROENVLAKKEN
GZ-01 Gazon met graszoden

per vierkante meter ........... m² 10,75€ .........€
Grasvlakken egaliseren en voorzien van verse
graszoden;
Graszoden strak aansluiten op aansluitende vlakken;
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PW-01 Onverharde vlakken doorwoelen met 5cm compost
per vierkante meter

........... m² 3,05€ .........€
Onverharde vlakken doorwoelen met 5cm compost;

PW-02 Onverharde vlakken afgraven, afvoeren en aanvullen
met gangbare grond;
per vierkante meter ........... m² 36,00€ .........€

Onverharde vlakken afgraven;
Grond afvoeren;
Aanvullen met 30cm gangbare beplantbare grond;

PP-01 Plantpakket 1
per vierkante meter ........... m² 31,30€ .........€

Alleen in combinatie met PW-01 of PW-02;
20% heesters, 50% vaste planten, 30%
bodembedekkers;
Heesters: vlinderstruik, reuzenlavendel,
pluimhortensia, hortensia wit, pruikenboom;
Vaste planten: lavendel, vrouwenmantel, salie,
zonnehoed, ijzerhard;
Bodembedekkers: dikkemanskruid, maagdenpalm,
goudaardbei;
Planten en bedekkers potmaat P9;

PP-02 Plantpakket 2
per vierkante meter ........... m² 46,95€ .........€

Alleen in combinatie met PW-01 of PW-02;
20% heesters, 50% vaste planten, 30%
bodembedekkers;
Heesters: vlinderstruik, reuzenlavendel,
pluimhortensia, hortensia wit, glansmispel,
sneeuwbal;
Vaste planten: ooievaarsbek, herfstanemoon,
lampepoetsersgras, lavendel, salie, zonnehoed;
Bodembedekkers: leliegras, dikkemanskruid,
goudaardbei, japanse zegge;
Planten en bedekkers potmaat P9;

PK-01 Klimbeplanting Hedera tegen schutting
per strekkende meter ........... m¹ 23,20€ .........€

Hedera helix,
Maat 100-125cm;
4 stuks per meter;
Positie aangeven op tekening;

PK-02 Klimbeplanting Blauwe Regen tegen schutting
per stuk ........... st 27,00€ .........€

Wisteria Sinensis,
Maat 80-100cm;
Per stuk;
Positie aangeven op tekening;

PH-01 Meerstammige solitair (heester) Krentenboom
per stuk ........... st 160,00€ .........€

Amelanchier Lamarckii;
Minimale afstand tot erfgrens 50cm;
Hoogte 125-150cm;
Inclusief boompalen en boomband;
Positie aangeven op tekening;
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PH-02 Laurierkers op stam met leiraamwerk
per stuk ........... st 410,00€ .........€

Leiboom (heester) Prunus Laurocerasus Novita;
Maat 10-12cm;
Inclusief boompalen en boomband;
Positie aangeven op tekening;

ERFAFSCHEIDING
Stel je eigen schutting samen -€

Mix-en-match je eigen schutting. Wissel dichte
panelen gemakkelijk af met open gaaspanelen. Alle
panelen worden in een degelijk betonsysteem
gemonteerd.
Je begint met een start-element van 2 meter lang.  Dit
bestaat uit een begin en eindpaal met een enkel dicht
scherm. Daarna kan je per scherm uitbreiden. In de
optie staat wat de lengte is van het tussenscherm.
Passchermen zijn alleen mogelijk met een dicht
tussen-element.

SD-01 Ik deel de kosten voor aanleg van de gezamenlijke
schutting met mijn buren. ........... pst -€ .........€

Je zorgt zelf voor de afstemming met de buren;
Vul de bouwnummers in waarmee je
overeenstemming hebt gekregen voor het delen van
de kosten;
Vraag je buren deze optie ook in te vullen;
De deling van de kosten wordt als minderwerk
verrekend op de order; ...........

SG-01s Schutting beton grijs,
grenen scherm 21 planks,
Start-element. ........... st 258,00€ .........€

Betonpalen grijs;
Betonplank grijs;
Grenen 21 planks scherm 180x180cm;
Grenen afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Lengte inclusief palen 2m;
Uit te breiden met optie SG-01t;

SG-01t Schutting beton grijs,
grenen scherm 21 planks,
Tussen-element. ........... st 223,00€ .........€

Betonpaal grijs;
Betonplank grijs;
Grenen 21 planks scherm 180x180cm;
Grenen afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Lengte inclusief paal 1,9m;
Altijd in combinatie met SG-01s;
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SG-01g Schutting beton grijs,
gaaspaneel large met grenen kader,
Tussen-element. ........... st 251,00€ .........€

Betonpaal grijs;
Betonplank grijs;
Gaaspaneel 180x180cm;
Grenen afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Lengte inclusief paal 1,9m;
Altijd in combinatie met SG-01s;

SG-01gs Schutting beton grijs,
gaaspaneel small met grenen kader,
Tussen-element. ........... st 220,00€ .........€

Betonpaal grijs;
Betonplank grijs;
Gaaspaneel 90x180cm;
Grenen afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Lengte inclusief paal 1,0m;
Altijd in combinatie met SG-01s;

SG-01p Schuttingpoort 1m, beton grijs,
grenen planken op stalen frame. ........... st 378,00€ .........€

Betonpaal grijs;
Houten kozijn;
Poortdeur 1m met stalen frame en grenen planken;
Inclusief slot, cilinder en sleutel
Lengte inclusief paal en kozijn 1,2m;
Altijd in combinatie met SG-01s;

SG-02s Schutting beton grijs,
douglas scherm 21 planks,
Start-element. ........... st 303,00€ .........€

Betonpalen grijs;
Betonplank grijs;
Douglas 21 planks scherm 180x180cm;
Douglas afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Lengte inclusief palen 2m;
Uit te breiden met optie SG-02t

SG-02t Schutting beton grijs,
douglas scherm 21 planks,
Tussen-element. ........... st 268,00€ .........€

Betonpalen grijs;
Betonplank grijs;
Douglas 21 planks scherm 180x180cm;
Douglas afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Lengte inclusief paal 1,9m;
Altijd in combinatie met SG-02s;
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SG-02g Schutting beton grijs,
gaaspaneel large met douglas kader
Tussen-element ........... st 269,00€ .........€

Betonpalen grijs;
Betonplank grijs;
Gaaspaneel 180x180cm;
Douglas afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Lengte inclusief paal 1,9m;
Altijd in combinatie met  SG-02s;

SG-02gs Schutting beton grijs,
gaaspaneel small met douglas kader
Tussen-element ........... st 232,00€ .........€

Betonpalen grijs;
Betonplank grijs;
Gaaspaneel 90x180cm;
Douglas afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Lengte inclusief paal 1,9m;
Altijd in combinatie met SG-02gs;

SG-02p Schuttingpoort beton grijs,
douglas planken op stalen frame ........... st 424,00€ .........€

Betonpalen grijs;
Betonplank grijs;
Houten kozijn;
Poortdeur 1m met stalen frame en douglas planken;
Inclusief slot, cilinder en sleutel;
Lengte inclusief paal en kozijn 1,2m;
Altijd in combinatie met SG-02s;

SA-01s Schutting beton antraciet,
grenen scherm 21 planks ........... st 270,00€ .........€

Betonpalen antraciet;
Betonplank antraciet;
Grenen 21 planks scherm 180x180cm;
Grenen afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Lengte inclusief palen 2m;
Uit te breiden met optie SA-01t;

SA-01t Schutting beton antraciet,
grenen scherm 21 planks,
Tussen-element. ........... st 230,00€ .........€

Betonpaal antraciet;
Betonplank antraciet;
Grenen 21 planks scherm 180x180cm;
Grenen afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Lengte inclusief paal 1,9m;
Altijd in combinatie met SA-01s;
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SA-01g Schutting beton antraciet,
gaaspaneel large met grenen kader ........... st 258,00€ .........€

Betonpalen antraciet;
Betonplank antraciet;
Gaaspaneel 180x180cm;
Grenen afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Lengte inclusief paal 1,9m;
Altijd in combinatie met SA-01s;

SA-01gs Schutting beton antraciet,
gaaspaneel small met grenen kader
Tussen-element ........... st 227,00€ .........€

Betonpalen antraciet;
Betonplank antraciet;
Gaaspaneel 90x180cm;
Grenen afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Lengte inclusief paal 1,0m;
Altijd in combinatie met SA-01s;

SA-01p Schuttingpoort 1m beton antraciet,
grenen planken op stalen frame ........... st 382,00€ .........€

Betonpalen antraciet;
Houten kozijn;
Poortdeur 1m met stalen frame en grenen planken;
Inclusief slot, cilinder en sleutel;
Lengte inclusief paal en kozijn 1,2m;
Altijd in combinatie met SG-01s;

SA-02s Schutting beton antraciet,
douglas scherm 21 planks,
Start-element. ........... st 315,00€ .........€

Betonpalen antraciet;
Betonplank antraciet;
Douglas 21 planks scherm 180x180cm;
Douglas afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Uit te breiden met optie SA-02t;

SA-02t Schutting beton antraciet,
douglas scherm 21 planks,
Tussen-element. ........... st 275,00€ .........€

Betonpalen grijs;
Betonplank grijs;
Douglas 21 planks scherm 180x180cm;
Douglas afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Lengte inclusief paal 1,9m;
Altijd in combinatie met SA-02s;
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SA-02g Schutting beton antraciet,
gaaspaneel large met douglas kader,
Tussen-element. ........... st 277,00€ .........€

Betonpalen antraciet;
Betonplank antraciet;
Gaaspaneel 180x180cm;
Douglas afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Per stuk uitwisselbaar met dicht grenen scherm;

SA-02gs Schutting beton antraciet,
gaaspaneel small met douglas kader,
Tussen-element. ........... st 240,00€ .........€

Betonpalen antraciet;
Betonplank antraciet;
Gaaspaneel 90x180cm;
Douglas afdekkap op scherm;
RVS bevestigingsmateriaal;
Hoogte circa 2m;
Lengte inclusief paal 1,9m;
Altijd in combinatie met SA-02gs;

SA-02p Schuttingpoort beton antraciet,
douglas planken op stalen frame ........... st 430,00€ .........€

Betonpalen antraciet;
Betonplank antraciet;
Houten kozijn;
Poortdeur 1m met stalen frame en douglas planken;
Inclusief slot, cilinder en sleutel;
Lengte inclusief paal en kozijn 1,2m;
Altijd in combinatie met SA-02s;

SH-01 Haag van Prunus Laurocerasus Caucasica, Laurierkers,
maat 125-150cm. ........... m¹ 85,00€ .........€

Wintergroene haag;
2,5 stuks per strekkende meter;
Voorjaar bloei met witte bloemen;
Najaar besjes;

SH-02 Haag van Prunus Lusitanica Angustifolia, Portugeze
Laurier, maat 125-150cm. ........... m¹ 170,00€ .........€

Wintergroene haag;
3 stuks per strekkende meter;
Voorjaar bloei met witte bloemen;

VERLICHTING
VB-01 In-Lite 12v verlichtingsinstallatie 50W

Basis ........... st 332,00€ .........€
Transformator 50W met sensor en timer;
Kabel 14/2 max 25 meter;
Aansluiten op aanwezig buitenstroompunt;
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VB-02 In-Lite 12v verlichtingsinstallatie 108W
Basis ........... st 448,00€ .........€

Transformator 100W met sensor en timer;
Kabel 14/2 max 40 meter;
Aansluiten op aanwezig buitenstroompunt;

VB-03 In-Lite 12v verlichtingsinstallatie
upgrade kabel ........... st 620,00€ .........€

Alleen in combinatie met VB-02;
Kabel 14/2 vervangen door kabel 10/2 120m;

VA-01 In-Lite grondspot
Zwart ........... st 138,00€ .........€

Alleen in combinatie met VB-01 of VB-02;
Grondspot Scope 4,5W Warm White;
Kleur zwart;
Aansluitkabel 2m;

VK-01 Ingraven aanwezige grondkabel
220v ........... m¹ 9,10€ .........€

In combinatie met grondkabeloptie bij aannemer;
Ingraven grondkabel 60cm diep;
Bovengronds eindigen op aan te geven plaats;

VK-02 Leveren en ingraven grondkabel
220v ........... m¹ 14,95€ .........€

Aanbrengen grondkabel YMvK-as 5x2,5;
Ingraven grondkabel 60cm diep;
Bovengronds eindigen op aan te geven plaats;

INRICHTING
IP-01 Palenwand douglas 15x15cm

per stuk ........... st 100,00€ .........€
Douglas palen 15x15cm fijnbezaagd groen
geimpregneerd;
Hoogte 1,8m;
Afstand tussen de palen: 12cm;
Per paal;

IP-02 Palenwand douglas 20x20cm
per stuk ........... st 150,00€ .........€

Douglas palen 20x20cm fijnbezaagd groen
geimpregneerd;
Hoogte 1,8m;
Afstand tussen de palen: 15cm;
Per paal;

IP-03 Portaal douglas 20x20cm
per stuk ........... st 638,00€ .........€

Douglas palen 20x20cm fijnbezaagd groen
geimpregneerd;
Hoogte 2,2m;
Afstand tussen de palen: max 2,6m
Per portaal;

IP-04 Prieel douglas 20x20cm
per stuk ........... st 1.650,00€ .........€

Douglas palen 20x20cm fijnbezaagd groen
geimpregneerd;
4 stuks palen;
Hoogte 2,2m;
Afstand tussen de palen: max 4,6m
Per prieel;
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IZ-01 U-element als zitelement
per stuk ........... st 60,00€ .........€

Betonnen U-element 50cm hoog;
lengte 40cm;
Betongrijs;
Per stuk;

IB-01 Plantvak voorzien van verhoogde opsluitbanden
antraciet ........... m¹ 24,00€ .........€

Opsluitbanden 6x30 antraciet;
max 10cm verhoogd boven maaiveld;

CUSTOM TUIN
CU-01 Custom tuin ........... pst 995,00€ .........€

Onze tuinarchitect maakt een persoonlijk ontwerp;
Voor het ontwerp betaal je eenmalige
ontwerpkosten, deze worden vooraf voldaan;
Op basis van het definitieve ontwerp ontvang je een
offerte voor de aanleg van Tuinklaar;
Eventueel te combineren met optie SA-0x, SG-0x, SD-
01 (schuttingen);
Niet te combineren met andere opties;

TOTALISERING
.........€

Spaansen is een partner van LIV

Tuinklaar start met de Comfort tuin. Kies de Comfort tuin die hoort bij jouw bouwnummer. De opties
werken vervolgens als bouwstenen bovenop de Comfort tuin. Kies eerst de opties om de inrichting van
je tuin samen te stellen. Zoals een extra terras, uitbreiding van het looppad, gras of plantvakken. Pas
daarna eventueel het type bestrating aan en kies aanvullende opties.

De meegeleverde tuintekening is op schaal getekend en geeft een impressie van de Comfort tuin voor
jouw perceel. Teken je tuinwensen in op schaal en haal hieruit de juiste afmetingen voor de optielijst.

Tel alles bij elkaar op en totaliseer op deze pagina. Mail vervolgens de ingevulde optielijst en
tuintekening naar tuinklaar@spaansen.nl

Getoonde afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de optietekst. Niet genoemde onderdelen
die wel op de afbeelding staan zijn geen onderdeel van de optie.

Ondanks dat onze informatie, prijzen en afbeeldingen met uiterste zorg zijn samengesteld kunnen
hier geen rechten aan worden ontleend. Afbeeldingen in deze optielijst kunnen soms een ander
beeld weergeven dan de werkelijkheid.

Voor de opties gelden vaste prijzen met BTW inbegrepen. Wanneer het BTW-tarief tijdens het
proces wijzigt, berekenen wij de wijziging door.
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