dé specialist bij
jou in de buurt

je tuin
ligt er weer
prachtig bij
Beschik je over een mooie (bedrijfs)tuin, maar
heb je niet genoeg tijd of kennis om deze goed
te onderhouden? Wij verzorgen structureel
tuinonderhoud, voor zowel particulieren als
bedrijven.
Een gezonde en mooie tuin vraagt om de nodige aandacht en
zorg. Wij zorgen ervoor dat jouw tuin altijd in de mooiste staat
verkeert. We onderhouden je tuin op afgesproken (seizoens)
momenten. Je kan ons laten weten welk moment jou schikt en
dan regelen onze hoveniers de rest!



Dus...gewoon even bellen: 0416 372 273

TUINONDERHOUD

Een goed onderhouden tuin kan een grote
bijdrage leveren aan je woonplezier.
In het drukke leven is er niet altijd tijd voor het
onderhoud waar een tuin om vraagt. Daarnaast
kan het ook zijn dat het bijhouden van je tuin nu
eenmaal niet tot je hobby’s behoort. Wij kunnen
je helpen bij het snoeien van bomen en struiken,
het knippen van de heg, maar ook het wekelijks
maaien van het gras.
Op vaste momenten voeren we tuinonderhoud uit
en nemen het afval mee, zodat jij zonder zorgen
kan genieten van een prachtige tuin.

ruim 30 jaar passie &
deskundigheid
lange levensduur van
groenvoorzieningen
team van enthousiaste
vaklieden
onderhoud van bedrijfsen particuliere tuinen

Tuinonderhoud voor bedrijven en instellingen
Het aanzicht van je bedrijf of instelling wordt grotendeels
bepaald door de groenvoorzieningen rondom het
gebouw. Een goed onderhouden werkterrein straalt
professionaliteit uit.
Door op de juiste momenten in het jaar onderhoud te
plegen, ligt het terrein van je bedrijf er altijd netjes bij:
een taak die ons op het lijf geschreven is. Wij voeren het
onderhoud uit, zodat jij je bezig kan houden met het
runnen van je bedrijf.
Plan je periodiek tuinonderhoud in en ervaar direct
hoeveel tijd je kunt besparen!
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