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Hoogste tijd om je tuin aan te pakken? De 
Langstraat zorgt dagelijks voor talrijke 
nieuwe en bestaande groenprojecten bij jou in 
de buurt. Laat ons weten hoe jouw droomtuin 
eruit ziet. 

Eigenlijk is het vrij simpel:

1. Maak een afspraak en laat je door ons inspireren;

2. We nemen je wensen door, passend binnen je budget;

3. Onze hoveniers leggen alles deskundig voor je aan;

Onderhoud kun je zelf doen of wij komen je daarbij helpen. 

Dus...gewoon even bellen: 0416 372 273



Elshoutseweg 25

5154 AS Elshout

0416 372 273

info@delangstraat.nl

LAAT JE INSPIREREN OP

WWW.DELANGSTRAAT.NL

Met een enthousiast en gedreven team werken 

we bij De Langstraat dagelijks aan de realisatie 

en het beheer van kwalitatieve groenprojecten 

bij jou in de regio. 

Met onze vakkennis en oog voor detail werken 

wij al ruim 30 jaar aan sfeervolle en functionele 

tuinen die aansluiten op ieders wensenpakket. 

Om optimaal natuurgenot in jouw tuin te 

verwezenlijken, ondersteunen we bij inrichting 

en onderhoud. Een prettige groenomgeving 

draagt namelijk bij aan de totaalbeleving van de 

plek waar je je bevindt. In de tuin moet je zeker 

kunnen ontspannen!

Wanneer de aanleg van een nieuwe tuin gereed is, 

begint het proces van verzorging ter behoud van die 

prachtige groenbelevingen, bloemen en planten. Je 

kunt het onderhoud periodiek aan ons uitbesteden 

of je gaat zelf met je ‘groene vingers’ aan de slag met 

professioneel tuingereedschap. Onze verkooplocatie 

voor robotmaaiers, beregeningsapparatuur en andere 

tuinmachines, is evenals ons hoveniersbedrijf gevestigd 

aan de Elshoutseweg 25 te Elshout. Alles is mogelijk en we 

denken graag met je mee.

Spreek vrijblijvend af met onze tuinexperts of kom 

langs voor inspiratie en tuingereedschap.

ruim 30 jaar passie & 
deskundigheid

tuinadvies op maat

team van enthousiaste 
vaklieden

periodiek onderhoud


