TUINEN

De tuin als verlengde
van uw woongenot

U LT I E M W O O N G E N O T

Realisatie van sfeervolle
en exclusieve tuinen

Bent u op zoek naar een expert voor de aanleg van uw tuin? Dan bent u

Als u nadenkt over de aanleg of renovatie van uw tuin dan komen daar

bij ons aan het juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd in het realiseren van

nogal wat vragen bij kijken. In deze brochure helpen wij u graag op weg

unieke tuinen met een sfeervolle, exclusieve en natuurlijke uitstraling.

met de belangrijkste aandachtspunten en geven we antwoord op de meest

Kenmerkend voor onze manier van werken is de intensieve samenwerking

gestelde vragen. Heeft u na het doornemen van deze brochure behoefte aan

met gerenommeerde tuin- en landschapsarchitecten. Hierdoor zijn wij in

aanvullende informatie? Twijfel niet en neem contact met ons op, wij komen

staat een sterke vormgeving te creëren die in de aanleg optimaal tot uiting

graag bij u langs.

komt. Ons werk herkent u aan een hoog afwerkingsniveau, verregaande
detailleringen en een sterk materialenplan. We dagen onszelf graag uit,
dit ziet u onder andere terug in vernieuwend materiaalgebruik,
verrassende beplantingscombinaties en sfeervolle verlichtingselementen.

Wanneer kan ik het beste een tuin aanleggen?
De beste periode om uw tuin aan te leggen is van september tot en met april. Maar eigenlijk is het mogelijk het hele jaar door een tuin aan te leggen,
afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Erg belangrijk is om rekening te houden met het plantseizoen.

PLANTSEIZOEN

VERPLANTEN

WEER

Het plantseizoen is de periode dat bomen,

Staan er grote bomen en/of planten in de tuin

Het weer kan een hinderlijke onderbreking

planten en struiken geplant kunnen worden.

staan en wilt u die verplanten dan moet dit

zijn van de werkzaamheden. Denk aan

Deze periode loopt van half oktober tot

ruim binnen deze periode gebeuren. Hiervoor

sneeuw, langdurige regenperiodes en

en met eind april. Planten die in een pot

geldt hoe eerder dit uitgevoerd wordt des te

extreme hitte en/of droogte. Deze invloeden

gekweekt zijn kunnen het hele jaar door

beter het is voor de plant.

zijn echter nooit op voorhand in te schatten

geplant worden.

en kunnen hooguit voor enkele dagen
oponthoud zorgen.

De duur om een tuin aan te leggen is natuurlijk enorm afhankelijk van de afmeting van uw tuin en van de werkzaamheden die moeten
gebeuren. Wij onderscheiden de ontwerpfase, offertefase en aanlegfase.

Tuinontwerp
Onze klanten kiezen bewust voor kwaliteit en om dat te kunnen waarborgen is het in onze
ogen van belang te starten met een goed tuinontwerp. Afhankelijk van de vraag werken we
hierin samen met gerenommeerde tuin- en landschapsarchitecten. We geloven dat door deze
samenwerking het beste resultaat wordt bereikt voor u als klant, omdat we elkaar aanvullen
met specifieke kennis en ervaring. Op basis van uw wensen, leefwijze en stijl, grondsoort,
bestaande elementen zoals architectuur van de woning en de positie van de kavel, bedenken
wij een passend ontwerp, waarin het tuinidee tot volle bloei komt. De bedachte vormgeving
wordt door ons vertaald in de technische uitwerking, zodat we uw wensen naadloos kunnen
vertalen in de aanleg. Ook selecteren we de beste beschikbare materialen en kiezen we
de bomen samen met u uit bij de boomkwekerij. Op aanvraag maken we een uitgekiend
verlichtings-, beregenings- en beplantingsplan en eventueel 3D modellen zodat uw wensen
tot in het kleinste details worden uitgewerkt.

Doorlooptijd ontwerpfase: 2-6 weken
Kosten tuinontwerp: vanaf €450,-

Offerte
Op basis van het tuinontwerp maken wij een offerte.
Hierin staat stap voor stap beschreven hoe uw buitenruimte
wordt getransformeerd naar uw droomtuin. Wij hechten
veel waarde aan transparantie in onze werkzaamheden.
Dit ziet u ook terug in de offerte. Verwacht een heldere
communicatievoering met korte lijnen, waarin wij onze
afspraak altijd nakomen. Wij komen de offerte altijd bij u
bespreken om onduidelijkheden te voorkomen. Deze manier
van werken zorgt ervoor dat we uw tuin tot in de details
nauwkeurig kunnen realiseren.

Doorlooptijd ontwerpfase: +/- 2 weken

Daktuinen

Aanleg
Met de aanleg van uw tuin worden uw tuindromen tot leven gewekt.
Wij verzorgen de complete tuinaanleg inclusief bouwkundige en technische elementen zoals
overkappingen, buitenkeukens, zwemvijvers, jacuzzi’s, carports, bijgebouwen, tuinmuren,
vlonders, robotmaaiers en tuinberegening. Daarbij regelen we alles vanaf de buitendeur tot
aan de kavelgrens. We werken volgens een vooraf opgestelde planning en betrekken enkel
gespecialiseerde partners en toeleveranciers in het proces. Zodra we bezig zijn met belangrijke
details dan nodigen we de tuinarchitect uit om mee te kijken. Op deze manier weten we zeker dat
zelfs de kleinste details aan uw wensen zullen voldoen. Bij oplevering hebben onze tuinen een
volwassen karakter, zodat u vanaf het eerste moment kunt genieten van de ultieme tuinbeleving.

Doorlooptijd ontwerpfase: 2-20 weken
Kosten tuinaanleg: vanaf €75,- per m2

Onderhoud
De tuinen die wij realiseren zijn van alle moderne
gemakken voorzien, zoals een uitgekiend
beregeningsplan en een robotmaaier. Om het geheel
mooi te houden en in ieder seizoen te genieten van
een sfeervolle tuin, is onderhoud wenselijk. Wilt u ook
hierin volledig ontzorgd worden? Wij nemen graag het
onderhoud voor u uit handen. Het is mogelijk om een
jaarabonnement af te sluiten, waarin wij op gezette tijden
uw tuin van het juiste onderhoudswerk voorzien. Zo heeft
u zelf geen omkijken naar uw tuin en de verzorging ervan.
Ook is het mogelijk om PULS Groenprojecten op uurbasis
in te schakelen. Neem gerust contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken.

PULS Groenprojecten
Droomt u van een hoogwaardige en unieke buitenomgeving waarin een
ultieme beleving van uw groene ruimte centraal staat? Wij gaan graag
voor u aan de slag om uw daktuindromen tot leven te wekken.

Bezoekadres

Bel ons direct

Tongeren 15 A

0411 782 560

5282JH Boxtel
Stuur ons een e-mail
Postadres
Den Ekker 1
5491 ZK Sint-Oedenrode

info@pulsgroen.nl

Daktuinen

