
dé
 s

pe
ci

al
is

t 
bi

j 
jo

u 
in

 d
e 

bu
ur

t

is jouw tuin
 ook toe aan 
iets nieuws?



Ben je op zoek naar de beste inrichting van 
jouw droomtuin? Wij maken een realistisch 3D 
ontwerp zodat je een goed beeld krijgt van alle 
mogelijkheden en de sfeer die je voor ogen 
hebt. 

1. Kennismaking: een geheel vrijblijvende afspraak waarbij we  

 je wensen in kaart brengen;

2. Concept: we presenteren het eerste tuinontwerp en zullen 

	 nog	enkele	zaken	samen	finetunen;
3. Definitief	ontwerp:	wanneer	je	tuinplan volledig klaar is 

 helpen we je graag bij de aanleg.

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

Het aanleggen van een droomtuin begint bij het 

maken van een professioneel tuinplan. 

Tijdens een kennismaking inventariseren we je 

tuinwensen en maken we je wegwijs in de vele 

mogelijkheden die passen bij je tuin of tuinproject. 

We presenteren alle tuinideeën en verrassen je 

graag door concrete voorbeelden te laten zien 

van eerder gerealiseerde tuinprojecten.

Op basis van deze brainstormsessie gaan onze 

jongens aan de slag met het ontwerp en creëren 

we graag een buitenruimte waar je veel plezier 

aan gaat beleven.

Een realistisch voorproefje

De concepttekening van onze ontwerper wordt vol trots 

aan je gepresenteerd. Samen lopen we vervolgens zeer 

realistisch door je nieuwe tuin heen. Kleine aanpassingen 

nemen	 we	 door	 en	 verwerken	 we	 tot	 een	 definitief	 3D	
tuinontwerp. Op deze manier heb je een goed beeld van 

hoe je nieuwe tuin eruit komt te zien. 

Deze droomtuin leggen we graag voor je aan zoals 

het tuinontwerp bedoeld is. Maak gebruik van onze 

jarenlange ervaring tijdens de aanleg en ervaar onze 

passie voor tuinen.

Maak een afspraak voor een kennismaking bij jouw 

thuis of kom gewoon even langs in Elshout.

Van tuinwensen 
naar droomtuin

Gefaseerd stappenplan

ieder detail klopt

Ontwerpen binnen 
ieders budget
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