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Advies op maat voor jouw tuin.
Bedankt voor de belangstelling in onze diensten. Je bent een stapje dichterbij naar een  onderhoudsvriendelijke tuin. 
Wij helpen je graag verder bij het creëren van uw onderhoudsvriendelijke tuin door slimme beregeningssystemen. 
Een belangrijk onderdeel hiervan is ons maatwerk advies.  

Onze adviesdiensten 

We stellen je al?jd eerst een paar vragen om je zo goed als mogelijk van dienst kunnen zijn. Daarna heb je  de keuze 
uit twee manieren van advies: 

Advies “ op locatie ”
We komen langs om samen uw tuin en wensen in kaart te brengen. Aan de hand van deze informa?e ontwerpen wij 
een maatwerk bewatering oplossing passend bij jou tuin. Op deze manier kunnen wij de makkelijkste en slimste tuin 
creëren zodat er meer ?jd overhoudt om te kunnen genieten van andere dingen. 
Prijs: € 275,- * 

Advies “ op afstand ”
Je stuurt ons een tekening/plaNegrond van de tuin met daarbij de afme?ngen en loca?es van de eventuele 
waterpunten. Daarnaast deel je met ons overige informa?e zoals de uitkomsten van de ‘emmer proef’ en wellicht 
van foto’s voor extra verduidelijking. 
Prijs: € 150,- * 

Wat houd ons advies precies in? 
Nadat wij bij je langs zijn geweest of wij hebben de benodigde informa?e hebben ontvangen, stellen wij een op maat 
gemaakt tuinplan en offerte voor jou op. Hierin nemen wij je op een overzichtelijk manier mee in wat nodig is om uw 
tuin onderhoudsvriendelijk en slim te maken. Op deze manier weet je precies waar je aan toe bent en wat het beste 
past bij jouw wensen.  

Korting bij de uitvoering van ons advies
Na gebruik te hebben gemaakt van ons advies ontvangt je kor?ng, deze is variabel en aWankelijke van de gekozen 
producten en bedraagt minimaal 5%.  
Deze kor?ng zie je  direct terug op de factuur en daarnaast krijg je ook 50% kor?ng op de verzendkosten. 
In prak?jk betekend dit dat je een gedeelte van de advieskosten ‘terugverdient’. 

*De advieskosten worden vooraf betaald via een door ons gestuurde factuur. 
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De Voordelen van een advies 

De voordelen van samenwerken met Smart Garden Expert

Je ontvangt persoonlijk advies op maat;

Je krijgt inzichtelijk welke tuinoplossingen mogelijk zijn in uw tuin;

Bij akkoord op de, na het advies opgestelde offerte, krijgt u gegarandeerd een soepel werkend 
systeem met alle benodigde onderdelen;
Je weet precies wat de specifieke kosten zijn voor het aanleggen van een slimme en makkelijke 
tuin;
Je hoe\ niet winkels te bezoeken en uit te vinden wie wat op voorraad hee\.

Je hoe\ niet zelf uit te zoeken wat het beste past bij uw tuin.

Je wordt geadviseerd door onze experts die opgeleid zijn door Husqvarna - Gardena Nederland;

Je hee\ toegang tot onze uitgebreide databank waar u alle informa?e vind over slimme en 
makkelijke tuinen met de benodigde ?ps en tricks voor zelfmontage van de Gardena-systemen.
Bedenk hoeveel ?jd en energie je bespaart om alle informa?e te krijgen als je naar een tuincentra 
of bouwmarkt moet. En is alles wel op voorraad wat jij nodig hebt?

Smart Garden Expert gebruikt  uitsluitend producten van Gardena;

De producten die Smart Garden Expert levert zijn dus ook van oerdegelijke Duitse kwaliteit;

De producten/systemen zijn gebruiksvriendelijk;

Je ontvangt al?jd persoonlijk advies wanneer nodig;

Je kunt gebruik maken van onze installa?e service; 

Al onze experts zijn gespecialiseerd in de smart systemen;

Wij bieden hulp bij het aanleggen van een eigen waterbron of waterput;

Wij bieden hulp bij het aanleggen van onder- en bovengrondse wateropvang;

Wanneer er ar?kelen over zijn en in nog in de verpakking ziNen kunnen deze al?jd retour worden 
gestuurd.;
Advies kosten terug verdienen d.m.v kor?ng op de Gardena Adviesprijs van alle geadviseerde 
producten.
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Inplannen van een afspraak? Of heb je nog een vraag? 
Ons team helpt je graag verder.  Wij zijn 7 dagen bereikbaar; 

Zaterdag en Zondag 10 tot 17 uur  
Maandag t/m Vrijdag 9 tot 21 uur 

Telefoonnummer: 0653999969.  
E-mail adres         ; info@slimhuisentuin.nl 
Website.               ; www.slimhuisentuin.nl 

Voor onze diensten gelden onze algemene voorwaarden.  
Wilt u meer weten over onze Algemene voorwaarden?  

Die kunt u hier lezen. 

Video informa;e: 
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Link naar introduc?e Smart Garden Expert 
Link naar Gardena Smart tuin video.

mailto:niels@slimhuisentuin.nl
https://www.youtube.com/watch?v=LXWJO32lW6c
https://youtu.be/cR__8dD9xBI
mailto:info@slimhuisentuin.nl
http://www.slimhuisentuin.nl
https://slimhuisentuin.nl/algemeene-voorwaarden/

