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Naam:

Adres:

Datum: 
Telefoonnummer: 

Mobielnummer:

E-mail:

Schoolstraat 19A | 5866 AW | Swolgen

Tuin voor tuin een mooiere en groenere wereld, dat is onze missie en daar starten we graag mee in uw tuin! 
Om ons te kunnen voorbereiden op ons eerste gesprek met u, vragen wij u onderstaande formulier zo 

volledig mogelijk in te vullen. 

Dit formulier is zowel digitaal alsook uitgeprint, in te vullen.

www.demiddelpas.nl

Tuin voor tuin een mooiere én groenere wereld
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Naast het creëren van uw droom tuin, dragen wij ook graag bij aan een groenere wereld. Mocht u 
vragen hebben omtrent dit onderwerp, stel ze dan gerust! 

Kinderen:  Ja Nee, ga door naar het volgende onderdeel

Aantal:

Leeftijd(en):

Uw situatie:

Minder valide: Ja Nee

Huisdieren:
Soort:

Aantal:

Ja Nee

Duurzaamheid:

Vragen / opmerkingen /  wensen m.b.t. duurzaamheid:
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Werkzaamheden:

AanlegOntwerpOfferte

GeschakeldVrijsstaand

Planning Onderhoud

Welke onderdelen dienen meegenomen te worden in de werkzaamheden:

Welke rol heeft De Middelpas na het maken van een ontwerp:

Voortuin Achtertuin Zijtuin Oprit Anders:Terras/Balkon

Werkzaamheden:
We gaan graag aan de slag met het volgende:

Welke bouwtype heeft uw huis:
Te besteden budget:

Tekeningsoorten/plannen/Adviezen:

Grove tuinschets ter inspiratie:

Beknopte digitaal tuinontwerp:

Compleet digitaal tuinontwerp:

3D tekening:

Bestek- of werkomschrijving:

Technisch / Matenplan:

Beplantingsplan:

Materialenplan:

Verlichtingsplan:

Bemestingsplan:

Niet geschikt voor uitvoering/aanleg

Redelijk maatvast, incl. beplanting en verlichting advies.

Inclusief beplantingsplan met plantboekje, materiaaladvies.

Kosten:
In te vullen na intake gesprek.

Enkel maatwerk ontwerpen Geheel aanleg Gedeeltelijk aanleg Bestek werk

Advies werk Materiaal leveren Onderhoud Voedingsadvies

Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren in 
bijvoorbeeld  elementen in uw tuin of materiaal 
keuzes is het voor ons van belang om een 
budget in beeld te hebben. 
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Ja Nee

Overige vragen:

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Beantwoord s.v.p. deze vragen, indien van toepassing:

Is er een kadastertekening aanwezig met exacte maatvoering?

Heeft u de maten zelf ingemeten?

Dient De Middelpas uw tuin inmeten?

Is er een bodemanalyse nodig?

Kan er een vrachtwagen ter plekke laden/lossen?

Kan er een container geplaatst worden?

Is de tuin makkelijk bereikbaar?

Vrije achterom?

Geen achterom? Kunnen wij door de woning?

Wat is de maximale doorgang van de poort/deur naar de tuin?

Wat is de afstand van de tuin naar de plek waar wij de 
bedrijfswagen kunnen neerzetten?

Moet de bestaande beplanting gesnoeid worden?

Moet de bestaande aanplant verpoot worden?
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Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Moet de bestaande aanplant, opgekroond of geleid worden?

Is er een kapvergunning nodig voor de werkzaamheden?

Kunt u de gegevens van kabels/leidingen aanleveren?

Kunnen we tijdens onze werkzaamheden gebruik maken van
een water- en stroomvoorziening?

Zijn er tijdelijke voorzieningen nodig? 
(bijvoorbeeld rijplaten of een wc voor onze medewerkers enz.)

Waarvan kent u De Middelpas Hoveniers?

Overige vragen

Internet Van horen zeggen

Google Dorpsblaadjes

Via bekenden Social media
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Handtekening voor akkoord:

www.demiddelpas.nl

info@demiddelpas.nl
Tel: 0478-692432

Contact:

Opmerking/vragen/notities:

Aanvullende vragen, opmerking en/of notities:
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