Beplanting kan echt het verschil maken tussen een ‘bruikbare’ tuin en
een waar je graag bent, in kunt ontspannen en het hele jaar van geniet!
Nu is een goed beplantingsplan samenstellen helemaal niet makkelijk.
Misschien heb je al eens een poging gedaan en iets meegenomen uit
het tuincentrum soms pakte dat goed uit, maar vaker nog viel het tegen.
Laat mij je helpen met...

Een beplantingsadvies waarmee je direct zelf aan
de slag kunt!
De beplanting zet ik uit op de juiste plek waardoor je het alleen
nog maar hoeft te planten...
Bel voor meer informatie: 06 10 60 30 78
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Heb jij ook zo’n ‘prima’ tuin, één die ‘bruikbaar’ is, maar meer ook niet...
Je mist sfeer, leven, verandering van de seizoenen en blij word je er al
helemaal niet van!

Kosten:
€ 390,- + de kosten voor de beplanting
Voor de duidelijkheid:
- Deze prijs is geldig bij tuinen tot ca. 120 m2 en ca. 25 km vanaf Maasland
- De kosten voor de beplanting en levering zitten niet bij deze € 390,inbegrepen.
Heeft jouw tuin toch iets meer aanpassingen nodig om echt geweldig te
worden, dan help ik je daar natuurlijk graag bij!
Bel voor meer informatie: 06 10 60 30 78
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Stappenplan:
- Eerst kom ik bij jouw thuis, waarbij we de huidige situatie opnemen en je
aan de hand van sfeerbeelden aan kunt geven waar jij blij van wordt.
- Dan werk ik deze ideeën verder uit naar een moodboard.
- Vervolgens zoek ik daar de juiste beplanting bij uit en bestel ik deze bij de
groothandel.
- De beplanting wordt bij je thuis afgeleverd.
- Daarna zet ik de beplanting uit op de juiste plek waardoor je het alleen
nog maar hoeft te planten.

