Hoveniersbedrijf Spittemaar
Schrevenweg 4
8024 HA Zwolle
Tel: 0388505050
Fax: 0388505059
Email:Info@spittemaar.nl

Piet van der Achtereekte
Notaris
Pikeursbaan 2
7213 BT Gorssel
Zwolle, 08.01.19

Offerte

Referentie:
Behandeld door:

FB
Frederic Back

Debiteur-nr.:

444445
AG18007-1-04

Hierbij doen wij u de offerte toekomen voor het project [Projektnummer] in 2019.
Naar aanleiding van ons bezoek en de toen gemaakte afspraken is deze offerte met zorg samengesteld. Wij
werken met maschines en materialen die allemaal gekenmerkt met het certificaat "Duurzaam".
Postnr.

Product of dienstverlening

Aantal Eenheid

Eenheidsprijs€)

Bedrag (€)

01

Ontwerp & advies

01.01

Het maken van een gedtaileerd 3D ontwerp met presentatiefilm voor uw nieuwe tuin. Het
ontwerp wordt gemaakt volgens opgegeven eisen en wensen. Dit ontwerp is op schaal en
voldoet aan de technische vereisten. Indien gewenst kunnen we ook een beplantingslijst
en matenplan leveren
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Vervolg: Offerte
Postnr.

Product of dienstverlening

Aantal Eenheid

1,00 €
01.02

Bedrag (€)

878,46

878,461

Voor een correcte uitvoering van het tuinontwerp wordt een matenplan opgesteld,
waarmee alle onderdelen in uw tuin exact uitgezet kunnen worden.

1,00 st
01.03

Eenheidsprijs€)

115,55

115,551

Het maken van een uitgebreid beplantingsplan op basis van het definitieve tuinontwerp.
Het beplantingsplan bevat een duidelijke vakaanduiding en plantkeuze op basis van uw
wensen. Bij dit beplantingsplan ontvangt u een plantlijst met daarop aangegeven: aantal,
levermaat, Latijnse naam, Nederlandse naam en bloeikleur.

Transport:

994,01
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Vervolg: Offerte
Postnr.

Product of dienstverlening

Aantal Eenheid

Eenheidsprijs€)
Transport:

Bedrag (€)
994,01

Voorbeeld van een beplantingsplan voor de uitvoering

15,00 m2

5,50

82,501

Totaal

01 Ontwerp & advies

1.076,51

02

Werkvoorbereiding & organisatie

02.01

Er worden steekproefgewijs bodemmonsters genomen. Deze worden opgestuurd naar
een laboratorium, dat een analyse verstrekt en een bemestings- / verbeteringsadvies
uitbrengt. Een juist beeld van de bodemgesteldheid is cruciaal voor duurzame (her)groei
van de beplanting.
1,00 maal
46,77
46,771

02.02

Klic-melding regelen voor graafwerkzaamheden
Om graafschade aan bestaande kabels en leidingen op uw erf te voorkomen, vragen wij
voor het begin van het graafwerk een zogenaamde klic melding voor u aan.
Wij leveren u de juiste (beschikbare) gegevens en tekeningen in een gangbaar digitaal
overzicht (PDF) waarin alle gegevens en tekeningen van uw klic-melding zijn
gerangschikt, inclusief A3 overzichtstekening in kleur!
Dit is erg handig omdat men verplicht is de tekeningen, tijdens de graaf-werkzaamheden,
op de werklocatie bij zich te hebben.
Een klicmelding is wettelijk verplicht voor iedereen die de grond machinaal gaat roeren
denk hierbij aan graafwerkzaamheden, grond verdichten, grondboringen en stobben
frezen.
1,00 st
109,20
109,201

Totaal

02 Werkvoorbereiding & organisatie

03

Voorbereiding projectlocatie

155,97
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Vervolg: Offerte
Postnr.

Product of dienstverlening

Aantal Eenheid

Eenheidsprijs€)

Bedrag (€)

03.01

Graafwerk voor kabels ten behoeve van verlichting.
De lampen zelf zijn niet meeberekend, deze kunt u zelf eventueel uitzoeken. Eventuele
installatie werkzaamheden binnenshuis of het aansluiten van de lampen zijn ook niet
meeberekend. De aansluitpunten worden aangelegd en voorbereid voor de installatie
door een vakman (electricien).
12,00 st
19,27
231,241

03.02

De her te gebruiken beplanting wordt, op een niet hinderlijke plek elders op de
projectlocatie, opgekuild (in de grond gezet) en tijdens de uitvoering goed verzorgd en van
water voorzien.
1,00 tot.
59,50
59,501

03.03

De te handhaven heesters van de buren wordt vakkundig gesnoeid en bijgewerkt op basis
van de habitus (verschijningsvorm) en bloeitijd van de plant. Het vrijgekomen materiaal
wordt afgevoerd naar een erkend recyclingbedrijf.
5,00 st
58,80
294,001

Totaal

03 Voorbereiding projectlocatie

04

Verharding

04.01

Terras model "Schelly"

584,74

De karaktervolle Schellevis-tegels zijn altijd een goede keuze. Zeker deze grootformaat
tegel, gezien zijn voordelen:
- Een mooi groot oppervlak.
- Weinig voeg, overigens deze zeker ca. 3 mm te maken om goed en mooi op te voegen.
- Weinig oneffenheden, denk ook aan mollen.
- Rustieke aanblik met een mooie vakverdeling.
U kunt kiezen uit roodbruin of antraciet tegels
De volgende werkzaamheden gaan wij voor u uitvoeren:

04.01.01

Het leveren en aanbrengen van cunetten. In de cunetten wordt ten behoeve van de
bestrating een zandbed aangebracht. De dikte van het zandbed wordt afgestemd op het
gebruik van de bestrating. De cunetten worden met een trilplaat/stamper maximaal
verdicht.
24,00 m2
14,32
343,681
Transport:

343,68
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Vervolg: Offerte
Postnr.

Product of dienstverlening

Aantal Eenheid

Eenheidsprijs€)
Transport:

Bedrag (€)
343,68

04.01.02

Het leveren en aanbrengen van puinlaag en ophoogzand in de cunetten voor het terras.
Het puin en zand wordt aangebracht in de cunetten en uitgevlakt.
De puinlaag van 25 cm dikte werkt tegelijk als drainage en draaglaag en vookomt
verzakking. De 5 cm laag van fijn metselzand is voor het egaliseren en werkt
onkruidwerend.
24,00 m2
12,70
304,801

04.01.03

Het leveren en plaatsen van Oud-Hollandse tegels 80*80 cm volgens het op tekening
aangegeven patroon, waarbij de voegbreedte zo beperkt mogelijk wordt gehouden.
Eventuele passtukken worden gezaagd.
23,04 m2
96,69
2.227,741

04.01.05

Invoegen van de tegels met speciaal PFF voegmateriaal steengrijs. Dit waterdoorlatende
en onkruidwerende materiaal is een duurzame oplossing die weinig onderhoud vergt.

Tubag voegmiddel

23,00 m2
Totaal

04.01 Terras model "Schelly"

12,18

280,141
3.156,36
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Vervolg: Offerte
Postnr.

Product of dienstverlening

Aantal Eenheid

Eenheidsprijs€)

04.02

Weg door achtertuin van Wienerberger klinkers

Bedrag (€)

Gebakken bestrating van Wienerberger wordt gemaakt van verantwoord gewonnen
rivierklei. Mede daardoor zijn straatbakstenen één van de meest milieuvriendelijke
bestratingskeuzes.
De gebakken bestrating wordt alleen maar mooier in de loop van de tijd en keramische
materialen gaan generaties lang mee, zijn onderhoudsarm, kleurvast en herbruikbaar.
Stuk voor stuk kwaliteiten die bijdragen aan een comfortabele, duurzame en blijvend
mooie leefomgeving.
Het schoonmaken van de bestrating is vrijwel niet nodig.
De stenen regelmatig vegen om vervuiling tegen te gaan, is voldoende.
Door het relatief grote voegoppervlak in de bestrating heeft het een waterpasserend
vermogen. Zo houdt u het hemelwater op uw terrein.

Referentiebeeld van reeds aangelegd pad met
klinkers van Wienerberger.Duurzaam en kleurvast
natuurproduct.

04.02.01

04.02.02

Pad volgens 3D ontwerp met ACO slimline goot
aan het einde.

Het leveren van plaatsen van opsluitbanden om verschuiven en wegzakken van de
verharding tegen te gaan. Deze worden zodanig geplaatst dat de bovenzijde ongeveer
twee centimeter verzonken onder het straatniveau ligt.
28,00 m1
9,77

273,561

Het leveren en aanbrengen van puinlaag en ophoogzand in de cunetten voor het pad.
Het puin en zand wordt aangebracht in de cunetten en aangetrilld.
De puinlaag van 25 cm dikte werkt tegelijk als drainage en draaglaag en vookomt
verzakking. De 5 cm laag van fijn metselzand is voor het egaliseren en werkt
onkruidwerend.
14,00 m2
12,70

177,801

04.02.03

Leveren en leggen Wienerberger klinkers Rosa wasserstrich getrommeld DF in
halfsteensverband. De klinkerlaag wordt omsloten met een kopse rollaag van klinkers. De
betonband is niet zichbaar en vormt de rand met het gazon en de plantvakken. De
opsluitband voorkomt verschuiven en wegzakken van het pad.
28,00 m
84,43
2.364,041

Totaal

04.02 Weg door achtertuin van Wienerberger klinkers

2.815,40

Totaal

04 Verharding

5.971,76

05

Bouwkundige elementen
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Vervolg: Offerte
Postnr.

Product of dienstverlening

Aantal Eenheid

Eenheidsprijs€)

Bedrag (€)

05.01

Pergola Model Capetown

05.01.01

Het leveren en aanbrengen van een houten pergola inclusief palen, liggers en rijders. De
palen worden geplaatst volgens tekening. Liggers worden bevestigd aan weerszijden van
de palen. De rijders worden gelijkmatig over de liggers verdeeld.
1,00 stuk
1.773,44
1.773,441

Totaal

05.01 Pergola Model Capetown

05.02

Watertafel Corty

Pergola Model Capetown

1.773,44

Deze watertafel is een gemakkelijke oplossing als u water in de tuin wilt, maar geen vijver
en het bijhorende onderhoud wilt. Door het plaatsen van een pomp onstaat een klein
fonteintje. Er wordt gebruik gemaakt van een bovenplaat, hier ziet u dan het water
overheen stromen. Omdat er geen diepe waterlaag onstaat, kan deze watertafel zelfs
geplaatst worden als u kleine kinderen heeft. De watertafel wordt geleverd in cortenstaal.
Meegeleverde producten:
- Bijhorende pomp met snoer (10m)
- Losse, waterdichte stekker
- Waterdichte kabeldoorvoer
- Slang met 2 slangenklemmen

Watertafel Corty volgens ontwerp
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Vervolg: Offerte
Postnr.

Product of dienstverlening

Aantal Eenheid

Eenheidsprijs€)

05.02.01

Het leveren en plaatsen van een complete cortenstalen watertafel volgens tekening. In de
grond worden alle bijbehorende water en electraleidingen geplaatst met voldoende
afscherming tegen water.
1,00 st
1.427,76
1.427,761

Totaal

05.02 Watertafel Corty

1.427,76

Totaal

05 Bouwkundige elementen

3.201,20

06

Beplanting

06.01

Fagus syl. 'Dawyck Gold' Kleinbladige winterlinde Maat: 6-8 C20

3 st
06.02

06.03

Planten nan bomen met 2 boompalen en boomband
3 st

Bedrag (€)

90,00

270,002

47,50

142,501

Hydrangea paniculata 'Limelight' Levermaat: Container 5 l 40-60

Transport:

412,50
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Vervolg: Offerte
Postnr.

Product of dienstverlening

Aantal Eenheid

Eenheidsprijs€)

Bedrag (€)

Transport:

Bloem
Hortensia Limelight

Bloem en blad
Hortensia Limelight

9 st
06.04

24,48

220,322

Wisteria sinensis 'Alba' Blauwe regen wit Levermaat: Solitair in Container, Hoogte
300-350

2 st
06.05

412,50

144,00

288,002

Planten solitaire heester:
Planten solitaire heester door het maken van een ruim plantgat van 80x80x60 cm. Dit
plantgat wordt verrijkt met mölmcompost, terra fertiel en langzaam werkende meststof.
Na het planten wordt de grond aangedrukt en wordt water gegeven als de weersituatie
daar aanleiding toe geeft.
Indien wortels beschadigd zijn worden deze gesnoeid opdat er geen wortelrot kan
plaatsvinden. Indien er bovengrondse delen zijn beschadigd zullen ook deze gesnoeid
en/of behandeld worden opdat een goede hergroei mogelijk is.
11 st.
13,54
148,941

Transport:

1.069,76
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Vervolg: Offerte
Postnr.

Product of dienstverlening

Aantal Eenheid

Eenheidsprijs€)
Transport:

06.06

Bedrag (€)
1.069,76

PrarieGarden mengsel met Carex
P9

Voorbeeld Prairie Garden

Carex is onderhoudsarm en ook in de winter nog
zichtbaar

140 st
06.07

1,01

141,402

Het aanleggen van een vasteplanten border met het duurzame beplantings concept van
Prairie Garden® beplantingssysteem.
Prairie Garden® is een onderhoudsarm beplantingssysteem waarbij een natuurlijk
evenwicht ontstaat tussen planten. Het wijkt af van de traditionele beplantingswijze,
doordat men geen groepen van eenzelfde plant maakt, maar de planten over de gehele
oppervlakte laat terugkomen in verschillende combinaties. De combinatie van planten
geeft 5 tot 6 keer per jaar een volledig ander aspect qua kleur en structuur wat de
beleving enorm verhoogt en het beeld het hele jaar door aantrekkelijk is. Het is een
stabiel systeem dat weinig tot geen onkruid toelaat, omdat de planten diep wortelend zijn
en de bovenste 10 cm afgedekt wordt met een laag prairieva, waardoor onkruid minder
kans van kiemen krijgt. Een bijkomend voordeel is, dat de planten dankzij hun diepe
wortelgestel en de goede vochthuishouding van prairieva, geen last hebben van droge
zomers.
Het gebruik van prairieplanten geeft goede mogelijkheden, omdat er een doordachte
plantenkeuze wordt gemaakt, die na enige tijd maar weinig onderhoud behoeft. Het
onderhoud is dus extensief (1/3 van de tijd in vergelijking met klassieke vormen van
aanplanting) en gebeurt hoofdzakelijk in de winter (februari).
Bij de aanleg van Prairie Garden wordt de grond hetzelfde bewerkt als bij een normale
border.
De grond ± 0.5 m. diep spitten, daarna bodemverbeteraar (compost of wormenmest)
aanbrengen en doorwerken. Hierna wordt de grond afgedekt met ca. 7 á 8 cm prairieva.
Daarna worden de planten uitgezet en worden ze geplant met de prairieplanter, dit is om
schoon te werken zodat de ondergrond niet wordt vermengd met de prairieva.
Voordelen van een prairiebeplanting:
- Een natuurlijk uitzicht, elk seizoen weer anders
- Veel beleving voor relatief weinig onderhoud
- Trekt bijen, vlinders en andere insecten aan
- Geen bestrijdingsmiddelen nodig
- Geen beregening nodig.
30,00 m2

17,82

Transport:

534,601

1.745,76
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Vervolg: Offerte
Postnr.

Product of dienstverlening

Aantal Eenheid

Eenheidsprijs€)

Bedrag (€)

Transport:

1.745,76

Totaal

06 Beplanting

1.745,76

07

Gazon

07.01

Speelgazon

07.01.01

Voordat het nieuwe gazon gelegd kan worden, wordt de ondergrond handmatig onder
profiel gebracht. De ondergrond wordt zodanig geëgaliseerd dat er een vlakke ondergrond
is voor het aan te brengen gazon incl. inzaaien, inhaken en startbemetsting.
19,40 m2
2,42
46,951

07.01.02

Langs het gazon wordt een maairand aangebracht van 10 cm breed. Hiervoor wordt een
koprollaag van nader te bepalen klinkers aangebracht.
24,05 m1
101,61
2.443,721

07.01.03

Het nieuwe gazon wordt vakkundig ingezaaid. Hiervoor wordt een graszaadmengsel
gebruikt, afgestemd op de gebruiksbehoefte van het gazon.
24,00 m2
1,59

Speciaal grasmengsel voor speelgazon

38,162

Totaal

07.01 Speelgazon

2.528,83

Totaal

07 Gazon

2.528,83
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Vervolg: Offerte
Samenstelling
01

Ontwerp & advies

1.076,51

02

Werkvoorbereiding & organisatie

155,97

03

Voorbereiding projectlocatie

584,74

04

Verharding

5.971,76

05

Bouwkundige elementen

3.201,20

06

Beplanting

1.745,76

07

Gazon

2.528,83

Totaal excl.
(*1)
(*2)

21,00 % BTW
9,00 % BTW

14.306,89
957,88

15.264,77
3.004,45
86,21
€ 18.355,43

Totaal Offerte
Op al onze offertes en transacties zijn de algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

Wij hopen u hiermee een passend voorstel te hebben gedaan, welke is afgestemd op uw wensen.
Vanzelfsprekend zijn wij bereid een en ander toe te lichten. Indien u akkoord gaat, zien wij graag een
getekend exemplaar van deze offerte retour. Hiervoor kunt u de bijgevoegde antwoordenvelop gebruiken. Bij
acceptatie van de offerte zullen wij contact met u opnemen om het werk in te plannen.
Met belangstelling zien wij u reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Voor akkoord:

Datum: …………………………………………….

…………………………………………………
Steven Spittemaar

……………………………………………
Klant:

Hoveniersbedrijf Spittemaar
Directeur

Bijlagen:- werkplan - materiaallijst - algemene voorwaarden - antwoordenveloppen
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