
Dé oplossing voor periodiek onderhoud aan uw tuin. Uw eigen 
professionele tuinman tegen een betaalbaar tarief. Genieten van alles 
wat er groeit en bloeit in uw tuin.

Hoe het werkt?
Wij bieden diverse mogelijkheden om uw tuin door ons te laten 
onderhouden. Wij werken met bepaalde basis modules en iedere module is 
gericht op specifiek onderhoud aan uw tuin. U kunt deze modules koppelen 
en desgewenst aanpassen. Wij zullen dan met u een onderhoudsplan voor uw 
tuin maken en zo kunt u zelfs uw eigen module samenstellen. Op deze manier 
is er voor ieder budget de mogelijkheid om uw eigen tuinman te hebben.

Natuurlijk kunt u ook voor grote renovaties aan uw tuin bij ons terecht.

Indien uw tuin aan een grondige onderhouds¬beurt toe is, maken wij in 
overleg met u een plan over de aanpak van uw tuin. Samen met u gaan 
wij stap voor stap door uw tuin, in¬formeren u over de mogelijkheden en 
adviseren u over alles wat met uw beplanting te maken heeft. Wij vinden het 
belangrijk dat u straks kunt genieten van uw tuin. We nemen daarom de tijd 
voor u en uw tuin en garanderen een professionele aanpak.

Bedrijfstuinen
Ook verzorgd Beyéhoveniers uw bedrijfstuin,  wilt u het groenbeheer 
van uw bedrijf of instelling uitbesteden of opnieuw aanbesteden? Beyé 
Hovenier maakt graag een afspraak met u om het onderhoudsplan samen 
met u op te stellen.

Wij komen graag langs om u meer te vertellen over de voordelen over uw 
eigen tuinman.

Tevens verzorgen wij ook tuinaanleg, tuinrenovatie, tuinbestrating en 
tuinbeplanting, voor zowel particulier als zakelijk.

Wij zijn erkend als 5-sterrenspecialist. Vakmanschap, ouderwetse 
service en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Mocht u 
vragen hebben of kunt u een goed advies gebruiken, aarzel dan niet 
om meteen te bellen of te mailen. Wij staan graag voor u klaar..

Beyéhoveniers 
Uw tuin, onze zorg!
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