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Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - renovatie

Chaigneau Tuinen is een jonge

onderneming die u graag helpt bij het
ontwerpen, aanleggen, onderhouden en
renoveren van uw tuin. Chaigneau Tuinen
biedt verschillende diensten aan. Deze
lopen uiteen van ontwerp tot aanleg, van
renovatie tot onderhoud. Chaigneau Tuinen
ziet elke tuin als een nieuwe uitdaging en
zal er zorg voor dragen dat de tuin aan
uw wensen voldoet. In samenwerking met
Chaigneau Tuinen kunt u elk jaargetij van
uw tuin genieten.

BEPLANTINGSPLAN
Als de vormgeving is bepaald en akkoord
bevonden gaan we aan de slag met de
beplanting. De juiste combinaties in kleur,
bloeitijd en vormgeving van het blad is
belangrijk. De vaste planten zijn bepalend
voor de sfeer in uw tuin. Want juist in
deze plantgroepen komt uw persoonlijke
smaak tot uiting. Daarnaast worden er met
heesters en bomen de verdere aankleding
van uw tuin bepaald. In het beplantingsplan
wordt rekening gehouden met het
onderhoudsniveau naar uw wensen.

ONTWERP
Een goed tuinontwerp is een combinatie
van wensen, mogelijkheden en creativiteit.
Wilt u een nieuwe tuin aanleggen of een
bestaande tuin ingrijpend aanpassen, dan
is een goed plan noodzakelijk. Met een
goed tuinontwerp wordt de basis gelegd
voor een mooi resultaat op korte en lange
termijn.

AANLEG
Na het maken van het tuinontwerp
naar uw wensen en eisen, zullen de
werkzaamheden beginnen. De aanleg
van uw tuin is bij ons in goede handen.
We kunnen de complete aanleg van uw
tuin realiseren. Met vakkundig personeel
en kwaliteitsmaterialen voeren wij alle
voorkomende werkzaamheden in uw
tuin uit, zoals: grondwerk, sierbestrating,
beschoeiingen, vlonders, pergola’s,
schuttingen, waterpartijen, vijvers,
verlichting, beregeningsinstallaties
en natuurlijk de beplanting. Een goed
aangelegde tuin waarin duurzame
materialen zijn verwerkt is een lust voor het
oog en gaat bovendien lang mee.

In het eerste gesprek inventariseren we
uw wensen, meten de tuin in, maken foto’s
en duidelijke afspraken over de kosten
van het tuinontwerp. Na het vrijblijvende
kennismakingsgesprek kan er voor u
een tuinontwerp en beplantingsplan
worden gemaakt. Hierbij vindt u ook
een gedetailleerde prijsopgave voor het
aanleggen van de tuin.

ONDERHOUD
Het onderhoudsniveau van de tuin bepaalt
u zelf. Het is belangrijk om door te spreken
of u veel zelf wilt en kunt doen of het liever
uit handen geeft. Ook kan het voorkomen
dat u met bepaalde zaken geen raad
weet en behoefte heeft aan professionele
ondersteuning. Voor 25 euro per uur weer
een prachtige tuin!

Het complete onderhoud
Bij compleet onderhoud stellen we samen
een persoonlijk onderhoudsschema
vast voor een heel jaar. Volgens
vaste afspraken kom ik langs om alle
afgesproken werkzaamheden uit te voeren.
Bij compleet onderhoud worden alle zorgen
uit handen genomen.
Het periodieke onderhoud
Periodieke onderhoud is meer een
begeleidend onderhoud. U neemt de
klussen onder handen die u graag zelf wilt
doen. Denk daarbij aan het maaien van
het gazon of het knippen van hagen. Alle
andere voorkomende werkzaamheden
neem ik van u over. In de praktijk betekent
dit dat ik ongeveer eens in de 6 weken
langskom. Tijdens een rondje door de tuin
worden de spreekwoordelijke puntjes op
de i gezet. De ene keer is dat meer werk
dan de andere keer. Indien gewenst wordt
vooraf een vast jaarschema opgesteld.
Het jaarlijkse onderhoud
Jaarlijkse onderhoud is een optie voor de
tuinbezitter die zelf veel plezier beleeft
aan tuinieren, maar twee of drie keer per
jaar behoefte heeft aan professionele
hulp. Zo vraagt het winterklaar maken van
de tuin zijn specifieke kennis wanneer
het gaat om snoeien en krijgt bij de
voorjaarsbeurt het gazon extra aandacht.
In de zomermaanden moeten de hagen en
sommige weelderig gegroeide heesters en
vroeg bloeiende vaste planten gesnoeid
worden. Uw tuin is onze zorg en daarom
ontvangt u automatisch bericht wanneer we
langskomen.
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Reageer nu op deze brochure en
u krijgt 20% korting op uw eerste
tuinonderhoudsbeurt!
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