
Door Peter van Straalen



Beste lezer,

Deze checklist zal u helpen als een nieuwe droomtuin wilt. Een tuin waarin u kunt 

leven zoals ú dat wilt.

Wilt u uw tuin laten realiseren door een hoveniersbedrijf met jarenlange ervaring in 

het ontwerpen en aanleggen van droomtuinen? Aan het eind van dit e-book geef ik 

u een aantal opties waarmee wij u zouden kunnen helpen.

Succes!

Peter van Straalen

Deze checklist helpt u:

• Belangrijke keuzes maken voor het ontwerpen van uw nieuwe tuin.

• Geen zaken te vergeten voordat u aan de slag gaat met ons.

• Voor welke toepassingsmogelijkheden van de verschillende onderdelen in 

uw tuin u kunt kiezen.
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Checklist - Het Rullen

Probeer zoveel mogelijk gegevens 

te verzamelen over de maatvoering 

van uw tuin. 

Een kadastertekening en/of 

bouwtekening zijn perfect.

Gegevens

Maak een collage van sfeerbeelden 

die u aanspreken. Gebruik 

magazines of bijvoorbeeld pinterest 

om inspiratie op te doen.

Moodboard

Het is natuurlijk lastig voor uzelf te 

bepalen wat een nieuwe tuin u gaat 

kosten. Bedenk vooraf in ieder geval 

wat het beschikbare budget is. Wij 

geven u het beste advies binnen dat 

budget.

Budget
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Checklist - Het Rullen

Heeft u een voorkeur voor bepaalde 

kleuren van uw planten in uw 

nieuwe tuin? Laat het ons weten. 

Dan houden we daar rekening mee 

in het ontwerp.

Kleuren

Wat voor type stijl spreekt het 

meeste aan? 

Tuinstijl

Hoe gaat de tuin gebruikt worden? 

Speeltuin voor kinderen, moestuin, 

loungen, buiten zitten en/of eten. 

Bedenk goed waarom u het meeste 

geniet van een tuin.

Gebruik

naar inspiratie

Meer inspiratie? Kijk eens op 

onze website.

https://hetrullen.nl/tuin-inspiratie/?utm_source=pdf&utm_medium=e-book&utm_campaign=checklist&utm_content=inspiratie
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Checklist - Het Rullen

De kleur in uw tuin is niet het enige 

waar u al over na kunt denken. 

Welke elementen zijn belangrijk 

in uw tuin? Hieronder een lijst met 

voorbeelden.

Elementen

(Zwem-)vijver

Zwembad

Tuinhuis

Pergola

Overkapping naar overkappingen

Beregening

Tuinverlichting

Verharding

Planten

Gazon

Erfafscheiding

naar verhardingen

naar beplanting

naar vijvers

https://hetrullen.nl/terrasoverkapping/?utm_source=pdf&utm_medium=e-book&utm_campaign=checklist&utm_content=terrasoverkapping
https://hetrullen.nl/tuinverharding/?utm_source=pdf&utm_medium=e-book&utm_campaign=checklist&utm_content=tuinverharding
https://hetrullen.nl/beplanting-gazon/?utm_source=pdf&utm_medium=e-book&utm_campaign=checklist&utm_content=beplanting
https://hetrullen.nl/vijver/?utm_source=pdf&utm_medium=e-book&utm_campaign=checklist&utm_content=vijver
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Checklist - Het Rullen

Uw droomtuin realiseren

Ik hoop dat deze checklist u helpt om geinspireerd het eerste gesprek aan te gaan. 

Heeft u veel van deze informatie kunnen verzamelen dan maakt u het voor ons 

makkelijker om een goed ontwerp te maken voor uw nieuwe tuin.

Bedankt voor het gebruiken van deze checklist en ik hoop u snel te spreken!

Of mail ons naar info@hetrullen.nl 

Graag zou ik u samen met ons team willen 
helpen bij het realiseren van uw  nieuwe 

droomtuin.

Om u verder te helpen kunt u direct een afspraak met mij maken voor 

een vrijblijvend adviesgesprek bij u thuis. In het gesprek bespreken wij de 

mogelijkheden voor het ontwerp en de aanleg van uw nieuwe droomtuin. 

Maak een vrijblijvend adviesgesprek

Peter van Straalen

mailto:info%40hetrullen.nl%20?subject=
https://hetrullen.nl/contact/?utm_source=pdf&utm_medium=e-book&utm_campaign=checklist&utm_content=contact
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