
Tuin tegelijk klaar met je huis
Tuinklaar

Uniek! 
In de koopsom 

van de woning is 
een tuincheque 

opgenomen!

Direct genieten in je eigen tuin. Een schone binnenkomst zonder 
inloop van vuil en zand. Tuinklaar maakt jouw nieuwe start pas echt 
comfortabel. Je droomhuis is compleet! 

Hoe werkt het?

1. Tuincheque De tuincheque zit inbegrepen bij de koop van je woning.

2. Inspireren Laat je inspireren door de tuinontwerpen van Tuinklaar.

3. Budget Bepaal je budget aan de hand van de voorbeeld tuinen.

4. Keuzes Maak je eigen ontwerp die bij je wens en budget past.

5. Uitvoering Jouw tuin wordt professioneel aangelegd en is klaar bij 
  oplevering van je woning.

Wist je dat je tuin financierbaar is 
in je hypotheek? 

Reserveer dus vroegtijdig budget.

Creëer je eigen droomtuin met de 
verschillende opties binnen Tuinklaar.

Denk aan diverse soorten bestrating, beplanting, 
verlichting en (groene) erfafscheidingen.
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Een goede basis voor een heerlijke tuin
In de vrij-op-naam koopsom van je woning zit een tuincheque inbegrepen. 
De cheque is bij Tuinklaar inwisselbaar bij afname van een terras en een oprit.

In samenwerking met:

€2.500,-
T U I N C H E Q U E

Puiflijk
Hemelrijk

Bij de aankoop van de woning is een tuincheque van €2.500,- inclusief BTW inbegrepen.
Deze kan uitsluitend ingewisseld worden bij LIV Tuinklaar tijdens het optietraject. De minimale 
afname is een tuininrichting met een terras en een oprit. De tuincheque staat op naam en kan
niet worden overgedragen aan derden. Deze is niet inwisselbaar voor contanten en er is geen 
restitutie mogelijk. Aangeboden door Klok & Spaansen. Aan druk- en typefouten kunnen geen 
rechten worden ontleend.
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LAAT JE INSPIREREN DOOR 
ONZE TUINONTWERPEN.

BEKIJK DE BROCHURE

Tuin tegelijk 
klaar met je huis
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