Jouw tuin klaar bij oplevering
Koop je in De Kroon op Leeuwesteyn een woning van het type Diamant, Smaragd, Opaal, Saffier of Robijn, dan is jouw
tuin al klaar bij de oplevering van de woning! De tuininrichting is namelijk onderdeel van de koopovereenkomst. Je geniet
direct van je ingerichte tuin. Hoe fijn is dat. Dit maakt jouw nieuwe start écht comfortabel.

Wat is inbegrepen?
Jouw tuin wordt ingericht met een haag, terras, stapstenen en een groenvak. Loohorst
Landscaping B.V. is onze partner voor dit plan en legt jouw tuin aan. Uiteraard is
het mogelijk om te kiezen voor alternatieven of extra opties toe te voegen. Met de
adviseur van Loohorst Landscaping B.V. bespreek je de mogelijkheden voor jouw tuin.
•
•
•
•

De hagen vormen een onderdeel van het gehele ontwerpplan en kunnen daarom
niet worden aangepast.
De tuin is voorzien van een terras met een betontegel van 40 x 60 cm.
Alternatieve keuzes zijn mogelijk.
Het overige deel van de tuin is een groenvak en wordt aangelegd met gras.
Optioneel is mogelijk om alternatieve beplanting te kiezen.
In het groenvak, van het terras naar het gemeenschappelijk achterpad, liggen
staptegels (flagstones).

Inloopmiddagen
Tijdens één van de drie inloopmiddagen bij Loohorst
Landscaping in Ermelo kun je met een tuinadviseur in
gesprek om je vragen te stellen en wensen te bespreken.
Wanneer je extra opties wenst, dan wordt er een afspraak
gemaakt waarbij deze worden besproken. Er volgt dan een
ontwerp en een maatwerkofferte. Voor het aangepaste
ontwerp betaal je een vergoeding. Let er hierbij op dat de
hagen niet kunnen worden aangepast.

basis tuininrichting
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Aandachtspunten
•
•

•
•
•

Omdat de achtertuin grenst aan de gemeenschappelijke binnentuin krijgt het een uitstraling die daarbij past.
Een deel van de achtertuinen ligt op het dak van de gemeenschappelijke stallinggarage en de andere tuinen liggen in
de volle grond. Aandachtspunt hierbij zijn de tuinen op het dak van de stallinggarage, het zogenoemde maaivelddek.
Het onderste gedeelte valt onder de verantwoording van het gemeenschappelijk deel. Hierin zijn de retentiekratten
opgenomen die samen met het membraam de basislaag van het maaivelddek vormen. Vanaf dat punt wordt jouw tuin
opgebouwd met geschikt materiaal voor terrassen of beplanting.
De sluitingsdatum voor de uitbreidingsopties is ongeveer twee weken na start casco.
Wanneer je kiest voor extra opties voor de tuininrichting, dan wordt dit door Loohorst rechtstreeks aan jou
gefactureerd. Let er op dat je dit bedrag voor de oplevering voldoet.
Wanneer door weersomstandigheden de tuinaanleg niet mogelijk is, bespreken we dit met jou en plannen we zo
spoedig mogelijk een nieuwe afspraak.

Hagen
De hagen worden samengesteld uit een mix van
Meidoorn, Beuk en Liguster. Hierdoor ontstaat een
groene tuinafscheiding met een afwisseling van bladstructuren. Bloei en vruchtdracht zijn door het snoeien
van de haag minimaal. De haag verliest zijn blad in de
herfst, maar de beuk en de liguster houden dit langer
vast zolang de buitentemperatuur zacht is.
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Terras- en
staptegels
Standaard is het terras voorzien van de tegel
GABANO silco. Dit is een fijn geborstelde tegel met
een zijdemat oppervlak en heeft een afmeting van
60x40x5cm. De terrassen worden aan 3 zijden
opgesloten door een betonbandje 5x15cm in
antraciet/zwarte kleur.
Als staptegel worden Flagstones Mystic black
2-4 cm toegepast. Ook bij het opwaarderen van je
terrastegel, blijven de staptegels ongewijzigd in
verband met de aansluiting op het gezamenlijke
gedeelte van het binnenterrein.
Terrastegel

Geraffineerd veredeld tot in het
detail met geborstelde,
zijdematte zichtvlakken in
pastelachtige steenkleuren.
Exclusieve vormgeving voor
iedereen die op zoek is naar een
buitengewone sfeer.

Staptegels
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Optiepakketten
Terrastegels
Optie 1: Geostretto
De basistegel kan vervangen worden door de tegel Geostretto, afmeting 60x60x4cm.
Deze tegels zijn geïmpregneerd (vuilafstotend) en kleurvaster door natuursteen mineralen in de
toplaag. Je kiest uit verschillende kleuren. Bekijk de prijslijst voor de kosten.
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Optiepakketten
Terrastegels
Optie 2 Geoceramica
De basistegel kan vervangen worden door de tegel Geoceramica, afmeting 60x60x4cm. Dit is een
keramische tegel die het beste van twee werelden samenvoegt. De combinatie van een
keramische tegel op een sterke betonnen drager is uniek en revolutionair. Genieten van stijlvol
Italiaans keramiek met hoogwaardige eigenschappen, profiteren van de relatief eenvoudige en
betaalbare verwerkingskosten van een betontegel.
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Optiepakketten
Plantvakken
Optie 1: Kleurrijk
Als alternatief voor gras (groenvak) kun je kiezen voor een plantenborder met groepen kleurrijke
vaste planten. Dit wordt een kleurrijke beplanting die per tuin wel wordt afgestemd op situatie
van zon en schaduw.

Optie 2: Gevarieerd
Als alternatief voor gras (groenvak) kun je de optie kiezen om een gemixte plantenborder aan te
laten leggen met vaste planten en heesters. Dit wordt een kleurrijke beplanting met afwisseling
van vaste planten en kleine heesters. Deze beplanting is deels wintergroen. Ook dit wordt per
tuin afgestemd op situatie van zon en schaduw.

