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Vinkenpolderweg 31       2952 AV Alblasserdam     T. 078 69 18 754
F. 078 69 31 285          info@teovanhorssen.nl          teovanhorssen.nl

  Tuinaanleg

Pas als u helemaal tevreden bent met het tuinontwerp, gaan we aan de 
slag. De handen uit de mouwen. Met één doel: u ontzorgen. We pakken al-
les aan. Fundering aanleggen, zwembaden ingraven, grote bomen planten, 
waterelementen aanleggen, schuttingen plaatsen, terrassen bestraten, 
verlichting aansluiten, betimmeringen. We komen met proffesioneel ma-
terieel. Met man en macht. Alle leden van ons team zijn specialisten op 
hun gebied. Dus klaren we de klus in een zo kort mogelijke tijd. Met zo min 
mogelijk overlast. Maar mét hart en ziel. We rusten niet voordat de laatste 
terrasplant op z’n plek staat en de kussens van de loungebank recht liggen. 
Perfectie tot in de details. Ook daar hebben onze tuinmannen aanleg voor... 
Pure aanleg.

  Tuinonderhoud

Een goed aangelegde tuin wordt elk jaar fascinerender. Mits hij voldoende 
professionele aandacht krijgt. Veel bomen en heesters moeten jaarlijks 
worden gesnoeid, sommige vaste planten moeten om de paar jaar ge-
scheurd worden. Er moet bemest worden. Het onkruid gewied. Het gras ge-
maaid. Ook daarin ondersteunt Teo van Horssen u. Wij zorgen voor jaarlijks, 
periodiek of eenmalig onderhoud, met oog voor het karakter van de tuin en 
zijn gebruikers. Boerderijtuinen worden weelderiger, moderne tuinen blij-
ven strak, bedrijfstuinen blijven optimaal representatief.Onze vakmensen 
staan ieder seizoen voor u klaar. Pure service.

 

  Garantie 

Teo van Horssen Hoveniers is een Groenkeur gecertificeerd bedrijf. Groen-
keur bevordert het vakmanschap van de groenprofessionals op basis van 
vastgestelde kwaliteitsnormen, onze zogenaamde beoordelingsrichtlijnen. 
Aan de hand van een onafhankelijke toetsing wordt beoordeeld of bedrijven 
het keurmerk verdienen. Om de kwaliteit van het keurmerk te kunnen blij-
ven garanderen organiseren wij nazorg op terreinen van garantie, nakoming 
en geschillen. 

Wie kiest voor een Groenkeur-ondernemer kiest voor kwaliteit in uitvoering 
en dienstverlening.



 De eerste kennismaking

Wellicht mogen wij u binnenkort welkom heten als onze buren op een bijzondere locatie aan de 
Alblas. Uw schitterende woning zal zeker recht doen aan De Meander van Souburgh. 

Wij zijn een gespecialiseerd hoveniersbedrijf in het aanleggen en onderhouden van tuinen. Al 
tientallen jaren doen wij dit met hoofd, hart en handen. Dat was de slogan waar wij 30 jaar gele-
den ons bedrijf mee starten.

We zijn inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot hoveniersbedrijf wat bekend staat als vakkun-
dig en professioneel. Ons vakbekwame personeel voert dan ook met passie en kunde het werk 
uit.

Wij zouden het waarderen als wij ook uw tuin (de tuin van onze buren) mogen ontwerpen en aan-
leggen. Dit uiteraard geheel overeenkomstig uw wensen. Een tuin waar u uw woongenot kunt 
verleggen naar de prachtige omgeving waar u woont. Een tuin in een omgeving waar de natuur 
vrij spel heeft en u de ruimte biedt om hier optimaal van te kunnen genieten.

Om deze reden hebben wij een pakket samengesteld met aantrekkelijke korting voor het maken 
van een compleet inrichtingsplan voor uw tuin. Bezoek ook onze website voor een nadere ken-
nismaking met ons bedrijf en bekijk onze grote diversiteit aan tuinen. Daarnaast nodigen wij u 
uit om kennis te komen maken onder het genot van een kopje koffie. 

Nogmaals van harte welkom,

Teo van Horssen.

  Pakket

Wanneer u opdracht geeft voor het maken van een compleet inrichtingsplan voor uw tuin kun-
nen wij u, als nieuwe bewoner van De Meander van Souburgh, een korting op geven van 40%. 
Daarnaast ontvangt u een gratis 3D impressie van het ontwerpvoorstel. De totale kosten bedra-
gen dan  € 975,- incl. btw. 

Deze aanbieding is geldig tot 31 december 2017.

 Ontwerpvoorstel

Op basis van de gegevens die zijn voort gekomen uit de eerste kennismaking en de inventarisa-
tie van de tuin maken wij een ontwerpvoorstel voor de inrichting van de tuin. Deze wordt bij u op 
locatie gepresenteerd en ondersteund met sfeerbeelden en 3D impressies. Aan de hand van uw 
reactie wordt het ontwerpvoorstel uitgewerkt naar het definitieve inrichtingsplan met materiaal 
suggesties en een indicatie van de te gebruiken plantgroepen. 
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