
Hoi gezellige tuinbezitter! 

Wat geweldig dat je aan de slag wil gaan met je tuin. Je bent nog maar een 

‘paar’ stappen verwijderd van een toekomstig, groen paradijsje én je bent 

onderdeel van mijn missie: moderne tuinen vol met biodiversiteit!

In deze prijslijst vind de opties die ik aanbied voor tuinontwerp & tuinadvies. 

Ik ga graag voor je aan de slag, tot snel!

X Joyce
Tuinontwerper bij Wilg & Wilg

Prijslijst 2023



Met mijn aanwijzingen meet je zelf de tuin in + maak je foto’s en 

filmpjes zodat ik een goed beeld krijg van de huidige tuin.
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Inmeten huidige tuin

TUINONTWERP ONLINE

De intake gaat via de mail of via zoom, wat jij het prettigste vind. We nemen 

een vragenlijst door en je mag een Pinterestbord samen stellen met jouw tuin-

wensen/dromen.

Kennismaking via de mail/zoom

Ik maak een tuinontwerp op schaal: verdeling van vlakken (gazon, borders, 

terrassen, wilde bloemen, ect), wijs plekken aan voor bomen, struiken, hagen, 

pergola’s én ik geef suggesties voor materialen. Dit ontwerp komt als schaal-

tekening (PDF) na ongeveer na 3 weken binnen in jullie mailbox. We doen in-

dien nodig één aanpassingsronde. Meer aanpassingsrondes gaan daarna op 

uurtarief ( € 65,- per uur).

Tuinontwerp online

Als uitbreiding op het tuinontwerp kun je ook het beplantingsplan door 

mij laten uitwerken. Dit kan voor € 6,- per vierkante meter plantvak: zo 

betaald je wat past bij jouw tuinontwerp.

Extra: beplantingsplan

€ 6,- 
per vierkante meter

Een tuinontwerp met online contact

€ 595,-



Tijdens de kennismaking meet ik de globale afmetingen van de tuin in: 

bomen, gevels en de juiste verhoudingen. Dit kun je ook zelf doen, dan geef 

ik hiervoor tips, zodat ik alles krijg wat ik nodig heb. 
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Inmeten huidige tuin

TUINONTWERP OFFLINE

Ik kom graag bij je thuis voor een persoonlijke kennismaking én natuurlijk om 

de huidige tuin te bekijken. We nemen een vragenlijst door en je mag een 

Pinterest bord samen stellen met plaatjes van jouw tuinwensen/dromen. We 

spreken meteen een datum af (na ongeveer 3 weken) wanneer ik het nieuwe 

tuinontwerp kom presenteren.

Kennismaking bij je thuis

Ik maak een tuinontwerp op schaal: verdeling van vlakken (gazon, borders, 

terrassen, wilde bloemen, ect), wijs plekken aan voor bomen, struiken, hagen, 

pergola’s én ik geef suggesties voor materialen. Het tuinontwerp druk ik af op 

groot formaat en dit kom ik bij je presenteren.  We doen één aanpassings-

ronde indien nodig.Meer aanpassingsrondes gaan daarna op uurtarief ( € 

65,- per uur).

Tuinontwerp offline

Als uitbreiding op het tuinontwerp kun je ook het beplantingsplan door 

mij laten uitwerken. Dit kan voor € 6,- per vierkante meter plantvak: zo 

betaald je wat past bij jouw tuinontwerp.

Extra: beplantingsplan

€ 6,- 
per vierkante meter

€ 65,- 
Optie: zelf doen

Een tuinontwerp met persoonlijk contact

€ 745,-
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Een TuinTalk is geschikt voor een bestaande tuin waar je wel wat aan wil veranderen, 

maar die niet een compleet nieuw tuinontwerp nodig heeft. 

Vooraf heb ik enkele foto’s en globale bemating nodig. Vervolgens spreken we af op 

loactie. Samen lopen we eerst een rondje door de tuin en bespreken we hoe lang je 

al op de plek woont, wat weg kan en wat niet, wat de wensen zijn en bekijk ik wat de 

plus- en minpunten zijn van de tuin, het huis en de omgeving.

 

Daarna pak ik binnen mijn schetsspullen erbij en gaan we samen brainstormen. In 

grote, grove lijnen kijken we samen naar de indeling van de tuin. We komen dan op 

goede ideeen en verrassende inzichten. 

De TuinTalk duurt 2.5 uur en is te boeken op zaterdagochtend van 9.30-12.00 (even-

tueel andere dagen zijn in overleg mogelijk). Waarschijnlijk kun je na de TuinTalk 

meteen aan de slag om je tuin te verbeteren!

TUINTALK
Voor kort inspiratieadvies aan huis

€ 195,-

+ € 0.21 per KM



Droom jij ook van mooie, eenjarige bloemen in je tuin? 

Als boost voor de biodiversiteit? Of om af en toe van te kunnen plukken of eten? 

Dit E-book helpt jou op weg met uitzoeken, kopen, zaaien, gebruiken en 

genieten van eenjarige (wilde) bloemen en is te koop in mijn webshop.
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E-book 'Eenjarige Wilde bloemen'

Overige producten

Voor mensen die een beplantingsplan op maat willen laten maken 

voor hun bestaande plantvakken.

De startprijs voor een los beplantingsplan is € 75,-, hierbovenop komt € 6,- voor 

iedere m2 te maken beplantingsplan (dus de grote van de plantvakken).

Los beplantingsplan 

€ 6,- 
per vierkante meter

Nog meer tuininspiratie!

€ 75,-
startgeld

€ 6,95
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WILG & WILG, 
voor online en offline tuinontwerp & tuinadvies

Tarwestraat 15, 7071 XX Ulft

www.wilgenwilg.nl

info@joyceschieven.nl

Instagram: @tuinenvanwilgenwilg

WILG
wilg&


