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De werkwijze van StuDio reDD iS integraal, 
breeD in expertiSe en ontzorgenD 

We houden van duidelijk communiceren en afspraak 
is afspraak. 

Als studio focussen we niet alleen op het ontwerp, 
maar ook op de uitvoering. Desgewenst kunnen we 
zelfs het hele project turnkey uit handen nemen. 

Hiervoor houden we de volledige controle over het 
project, de planning en organisatie, het budget en 
vanzelfsprekend het eindresultaat. 

Het is volgens ons het beste van twee werelden; 

De regie en kwaliteitsbewaking van een tuinarchitect 
in zowel het ontwerp als de uitvoering.
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in De eerSte faSe Stellen we veel vragen

Zo ontdekken we alles over uw manier van 
leven, over wat u mooi en belangrijk vindt aan 
een tuin. 

We bespreken sfeer, maar ook functionaliteit en 
onderhoud.
 
Al deze wensen vertalen we als start van het 
ontwerp naar moodboards, waarmee we de kern 
van de door u gedroomde sfeer visualiseren.

Het eindresultaat moet immers in al zijn 
facetten en zeker ook qua gevoel bij u passen. 
Bij elk ontwerp zoeken we naar de verbinding 
met de architectuur en het interieur. 

Pas als die connectie er is, komt een tuin écht 
goed tot zijn recht en ontstaat er een natuurlijke 
verbondenheid. Binnen en buiten lopen dan op 
een vanzelfsprekende manier in elkaar over.



De invloeD van het omringenDe
lanDSchap iS van groot belang

Genius loci, wordt dat wel genoemd: het 
gebruiken van de ‘eigenheid’ van een locatie in 
een tuinontwerp. 

Wat is het karakter van het gebied? 

Is het vlakbij de kust, op natte veengrond of 
juist op 7 hoog in de vorm van een dakterras? 

Ook deze aspecten nemen we mee in het 
ontwerp.



wij werken Samen met een 
zorgvulDig geSelecteerD netwerk 
van hovenierS en leverancierS

Dit doen wij om de esthetische en praktische 
kwaliteit van onze ontwerpen te waarborgen. 

Zij zetten de kwaliteit van het ontwerp onder 
onze supervisie om in realiteit en wij letten 
daarbij op de kleinste details. 

Onze leveranciers zijn onderdeel van onze 
integrale werkwijze. Waar nodig, zijn zij ook al 
vroeg betrokken om zo het maximale uit de 
samenwerking, inspanningen en budget te halen. 

Op die manier bewaken we de praktische 
haalbaarheid en het budget in elke fase van 
het project. Bovendien bent u verzekerd van 
vertrouwde en ervaren professionals op uw locatie.



onze opDrachtgeverS kiezen bewuSt 
voor een zorgeloze turn key 
oploSSing voor hun buitenruimte

Zij hechten zeer aan onze kwaliteiten en de 
waarde van ons netwerk met leveranciers en 
partners. 

Van het design in lijnvoering tot aan het 
beplantingsplan, de materialen, verlichting en 
meubilair: al deze aspecten maken onderdeel 
uit van het integrale project.

Daarom starten wij elk project met een volledig 
uitgewerkt ontwerp en eindigen we pas als het 
project tot in de kleinste details is afgerond. 



wat zijn De koSten van een tuinontwerp?      

Een vraag die we logischerwijs tijdens ieder 
eerste gesprek beantwoorden. 

Deze kennismaking is trouwens altijd vrijblijvend 
omdat we persoonlijk contact belangrijk vinden 
en wij graag de eerste investering doen. 

De kosten van een ontwerp worden in de basis 
vooral bepaald door hoe lang we verwachten 
met het ontwerp bezig te zijn.

Dit is afhankelijk van de complexiteit. Is het een grote 
of een kleine tuin, moeten we bijvoorbeeld een 
zwembad mee ontwerpen of de draagconstructie 
die onder het dakterras ligt analyseren? 



Onze studio rekent hiervoor in werkdagen van 8 
uur. Deze dagen vermenigvuldigen we met ons 
uurtarief en dat bepaald per project de kosten 
van het tuinontwerp. 

We stellen hiervoor altijd een offerte op en 
wijken daar, op basis van de bijbehorende 
voorwaarden, niet meer vanaf.

Elk ontwerp bestaat in onze visie minimaal 
uit twee fasen: de schetsontwerp fase en de 
definitief ontwerp fase. 

Financieel delen we beide fasen op in tweeën. 
Een 50% factuur ter akkoord, en een 50% factuur 
ter afronding van elke fase. Zo houden we het 
duidelijk en overzichtelijk.

Wij bewaken de planning en zorgen dat we 
samen tijdig elke fase opstarten en zo de 
gewenste opleverdatum bhalen. 
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