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THE MOST EXCLUSIVE GARDEN



BEFORE & AFTER





HOE GAAN WIJ TE WERK?
 
 
 

Wij produceren, installeren én onderhouden onze Outdoor Greenwall volledig zelf.

Er gaan veel voorbereidingen aan vooraf om uiteindelijk tot een volledige Outdoor Greenwall te
komen. Goed contact tussen ons en u is daarbij van groot belang.

1) Eerst laten wij u een prijsindicatie weten. Te vinden in deze brochure.
2) Wij bellen graag. Even telefonisch contact kan veel duidelijkheid geven voor zowel u- als voor
ons.
2) Komt in de buurt van uw verwachtingen? Dan komen wij bij u langs. Op dat moment maken wij
kennis met elkaar, laten wij het systeem zien en meten wij in om uiteindelijk een definitieve
offerte op te maken.
3) Akkoord? Nadat de aanbetaling is voldaan, gaan wij direct in productie. In deze fase zal ook het
beplantingsplan besproken worden. 
4) Realisatie. Na jaren van dromen en een aantal weken wachten is het grote moment daar: wij
komen het project plaatsen.
5) Onderhoud. Wij bieden ook onderhoud aan, indien gewenst.





PRIJSINDICATIE
 
 Er komt veel kijken bij de realisatie van de Outdoor Greenwall. Er zijn veel factoren van invloed op

de werking van de wand en de groei van de planten. Een overzicht.

IRRIGATIE
Allereerst is de juiste irrigatie essentieel. Door de gehele wand zitten irrigatieslangen die het
water op de juiste momenten afgeven. Wij gebruiken hoogwaardige slangen die niet verstopt
kunnen raken. Het geheel is aangesloten op een irrigatiecomputer nabij de wand, bij voorkeur van
binnenuit aangestuurd. Het is goed om daar rekening mee te houden bij uw verbouwingsplannen.

HET SYSTEEM
Een aantal aspecten zijn enorm belangrijk om de planten in de juiste conditie te houden. Ons
systeem bestaat uit 4 lagen. 
1) De eerste laag is een waterdichte laag die zorgt dat er geen vocht tussen de wand en uw muur
komt.
2) Steenwol. Zorgt er voor dat de wortels van de plant goed kunnen wortelen.
3) Textiel. Houdt vocht en voeding vast.
4) Vilt. Is UV-bestendig en zorgt voor een prachtige buitenkant.

Het systeem wordt per aanvraag op maat gemaakt.

FRAME
Het frame wordt eerst op de wand geïnstalleerd. Het frame draagt niet alleen het systeem, het
zorgt ook voor een extra luchtlaag tussen het systeem en uw muur. Op deze manier een extra
bescherming tegen vocht.

BEPLANTING
Ons systeem is uitvoerig getest, er is hier een lijst van plantsoorten uitgekomen die het goed doen
en ook goed blijven doen. Er gaan maar liefst 25 planten per m2 in het systeem.

Vraag de plant assortiment brochure op en u ontvangt deze direct van ons. 

ARBEID
De aanleg van de Outdoor Greenwall wordt gedaan door een opgeleide Verticale Tuinman.
Professioneel maatwerk en werken met een lach op het gezicht vinden wij erg belangrijk. 



PRIJSINDICATIE
 
 

AFWATERING
Een hoogwaardige wand verdient ook een hoogwaardige afwatering. Via een op maat gemaakte
goot kunnen wij het overtollige water overal heen laten lopen. Vaak is een goot niet eens nodig,
grind is dan al voldoende.

PRIJSINDICATIE
Hoewel elke wand maatwerk is, willen wij wel graag enkele verwachtingen managen. Wij geven u
de prijs per vierkante meter greenwall. Deze prijs is inclusief installatie, ontwerp, beplanting en
montage. 

PRIJSINDICATIE PER M2
6 -10 M2 // €620
11-25 M2 // €550
25+ M2 // €500

Prijzen zijn inclusief btw

VERDER
Irrigatiecomputer standaard €150

OPTIONEEL
De watertoevoer is op verschillende manier te organiseren. Hoe groter de wand, hoe meer het
loont om een dure irrigatiekast te installeren. Uiteindelijk bespaart u namelijk op onderhoud.
Daarnaast kunnen wij het ook mogelijk maken om de irrigatie in verschillende zones in te delen.

Vloeibare voedingspomp + Breektank: €1500,-



Wij willen u alvast bedanken voor het vertrouwen in ons en de interesse in de Outdoor Greenwall.
Wij maken en realiseren onze projecten met veel passie en liefde. Een van onze doelen is om
zoveel mogelijk mensen te laten genieten van al het moois wat groen ons te bieden heeft.

Wij zijn verheugd en zien er naar uit om samen met u tot een prachtig resultaat te komen.

Met vriendelijk groet,

De Verticale Tuinman

SLOTWOORD

CONTACTGEGEVENS
De Verticale Tuinman
Kapoeasweg 12, 1043 AD Amsterdam
Tel. 020 215 7372
info@deverticaletuinman.nl 
www.deverticaletuinman.nl
KVK: 72571802


