Van Laar’s Hoveniersbedrijf ontwerpt en realiseert
mooie bedrijfstuinen. Wij denken met u mee in vormgeving
en materiaalkeuze, maar ook in het beperken van het onder
houd. Uiteindelijk kan u dit tot ± 30 % tijdsbesparing opleveren.
Maak een vrijblijvende kennismakingsafspraak met
Van Laar’s Hoveniersbedrijf om uw tuinwensen en de
verschillende mogelijkheden te bespreken.

Van Laar’s Hoveniersbedrijf
Klapstraat 1a 66534 AL Afferden
Tel. 0487-511504
www.vanlaarshoveniers.nl

Flink in
Ondernemers ontdekken in toenemende mate de meerwaardie een fraaie groenvoorziening van hun perceel voor de
opkomst; deuitstraling
van hun bedrijf heeft.
BEDRIJFS- Bedrijfstuinen rukken op, overal in Nederland.
TUINEN.

Ondernemers kiezen steeds vaker voor kwaliteit, ook als het om
representatie gaat. En die kwaliteitsuitstraling is bij bedrijven en in
de bedrijfsomgeving snel te realiseren. Met name door fraai gestructureerd groen, dat zijn concentratiepunt vindt bij de entree
en elders wat losser en minder opvallend kan zijn uitgevoerd.
Bomen zorgen voor schaduw op geparkeerde auto’s.
Zichtschermen van lage hagen onttrekken het geparkeerde ‘blik’
aan het directe zigt.
Fonteinen en waterpartijen die vaak nog een extra functie als
bluswaterresservoir kunnen hebben, verlevendigen het beeld.
Een zo mogelijk onderhoudsarme beplanting, afgewisseld met meer
kleur op in het oog vallende plekken, zorgen voor een aangenaam
uitzicht uit zowel het pand, als vanaf de weg. Waar mogelijk
wordt de wind gebroken door lage hagen om een beschutte loop over
het terrein mogelijk te maken.
Maar nergens zullen om, - veiligheids redenen - te dichte plekken
voorkomen.
Personeel kan in de pauzes tussen het groen zitten.

Van Laar’s Hoveniersbedrijf heeft veel ervaring opgedaan

met de aanleg van bedrijfstuinen en wij weten hoe sfeer en
praktisch gebruik almede de onderhoudskosten van een terrein
naadloos op elkaar af te stemmen zijn.
Met name in Noord-Amerika zijn uitgebreide en zeer
royale opgezette bedrijfsparken al tientalle jaren
gemeengoed. Op de vaak glooiende terreinen overheerst
gras,gras en nog een gras. Wij hebben liever bedrijfstuinen
die meer aansluiten bij de algemene tuincultuur zoals wij
die in Nederland kennen.
Het blijkt dat juist die typische Hollandse sfeer bij bezoekers erg goed aanslaat. Het geeft vertrouwen, en staat
voor goed ondernemersschap.
Als Van Laar’s Hoveniersbedrijf het dan ook nog eens
d.m.v. een onderhoudscontract het hele jaar onderhoud uitvoert heeft het bedrijf een perfect ‘visitekaartje’ dat ook op
berijfsvideo’s en brochures zeker zijn effect heeft.
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En U? . . . heeft uw bedrijfspand al de tuin die het verdient?
Vraagt u zich wel eens af:
-

is mijn bedrijfspand wel representief?
hoe komt mijn bedrijf naar potentiêle klanten over?
is de entree duidelijk zichtbaar
betaal ik niet te veel aan al dat groen
kan het ook anders of beter

Gelukkig, u bent er in ieder geval mee bezig uw bedrijf krietisch te beoordelen en dat is op zich al een goede zaak. Echter
er zijn zoveel zaken waar u mee bezig bent. De bedrijfsvoering, personeelsbeleid, produktie en winst maken. Het groen
is vaak een sluitpost, tijdsdruk en bedrijfvoeren maken dat u keuze dient te maken, immers, u kunt niet alles zelf.
Op uw verzoek bekijkt Van Laar’s Hoveniersbedrijf samen met u naar de groende aankleding van uw bedrijfsterrein.
Wij kunnen vrijblijvend adviseren of indien noodzakelijk een compleet voorstel maken. Daarbij letten wij op funtionaliteit, onderhoudskosten en de aard van uw bedrijf.

Ook voor het jaarrond groenonderhoud!

Jazeker, ook indien u problemen heeft met het onderhoud kunnen wij u vrijblijvend adviseren. Wilt u eens zien wat het
uitbesteden van uw groenonderhoud kost, dat is makkelijk Van Laar’s Hoveniersbedrijf rekent u vrijblijvend voor
wat het kost. En nog liever hoe het goedkoper kan zonder aan kwaliteit in te boeten.

uitsluitend vakbewame medewerkers

groenbeheer is ook vooruit zien

de juiste machines inzetten

Projectontwikkeling:

Wist u dat het maken van complete groenplannen voor gemeentes en projectontwikkelaars een veel voorkomende
specialteit van Van Laar’s Hoveniersbedrijf is?
Bouwbedrijven,projectontwikkelaars,woningbouwverenigingen en VVE;s (vereniging van eigenaren) maken regelmatig
van onze kennis gebruik. In de praktijk maken wij voor een (bedrijfs) pand of hele wijk een uitgebreid groenplan, compleet met beplantingsplan en bestek. De opdrachtgever kan nu overgaan tot aanbesteding of laat de uitvoering over
aan Van Laar’s Hoveniersbedrijf. Jarenlange ervaring maken dat ons berijf flexibel en divers is en kwaliteit hoog
in het vaandel heeft staan.

Ongedierte bestrijding:

Speciaal voor onze klanten heeft ons bedrijf gediplomeerde ongediertebedtrijders in dienst. Als opdrachtgever heeft u het
liefst met zo weinig mogelijk partijen te maken. Heeft u last van muizen,ratten e.d. onze medewerkers zijn toch vaak
op het terrein met het onderhoud bezig en pakken deze problemen meteen aan. Kijk dat is nu onze kracht, compleet en
flexibel samen met u aan een goed resultaat werken, en zo hoort het.
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Meer weten?

Ons bedrijf is gelegen in het hartje van Maas&Waal. 15 km. van Nijmegen en 18 km. van Tiel. Onze relaties en werkterrein beslaat een groot gedeelte van Nederland.
Mede dankzij een een jong en uitgekient machine park zijn wij in staat om concurerend te werken hetgeen blijkt uit de
vele relaties uit het bedrijfsleven waarwij het groenonderhoud voor mogen uitvoeren.

Relaties:

Een greep uit onze opdrachtgevers waar wij incidenteel of regelmatig voor werken:
Gemeente Druten
Gemeente Tiel
Hendrix Meat Groep te Druten
Dolfing regenkleding te Druten
Scala Almere
VVE de Veste te Beuningen
Bouwbedrijf de Graaf te Nijmegen
Woningstichting Alphon Ariens te Druten
Standvast Wonen te Nijmegen
Pax - Christi College te Benden-Leeuwen
Waalborg te Geldermalsen
Waalborg te Tiel
Waalborg te Druten
Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooy te Geffen
Kinderdagverblijf De Rietpol te Geldermalsen
Catter te Druten
Basisschool ‘t Geerke te Puiflijk
VVE De Beuningerbeemd te Beuningen
Woningstichting Rivierenland te Beneden-Leeuwen
Motoport Druten
MCC Veenendaal
enz.
Van Laar’s Hoveniersbedrijf is een allround en toonaangevend Hoveniersbedrijf, immers wij waren als een van de eerste van de partij bij de Stichting Erkend Hoveniers die als doel had het kwaliteitsniveau van de aangesloten Hoveniers
op een hoog plan te brengen. Nu in 2005 is deze stichting over gegaan in de Stichting Groenkeur. Ook voor de Stichting
Groenkeur hopen wij ons in 2006 te certificeren.
Wilt u meer van ons weten, aarzel dan niet ons uit te nodigen voor een vrijblijvend gesprek, immers niet voor niets
is ons bedrijf in 2004 speciaal geselecteerd door “De Tuinen van Appeltern” het grootste en mooiste ideeenpark van
Nederland (www.appeltern.nl) en daar zijn we trots op.
Graag tot ziens

P. van Laar
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