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www.dehoveniers.net06 - 5433 4704 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor 
uw tuin? Maak dan een gratis afspraak voor een 

kennismakingsgesprek. Omdat wij een volle agenda 
hebben maken we graag tijdig een afspraak.

We komen graag bij u langs 
voor een gesprek en advies

Wij worden beoordeeld op de kwaliteit van 
ons werk, communicati e en het nakomen 
van afspraken. Lees de recensies op 
www.hoveniernederland.nl.

Onze klanten geven ons een 8.8
Volg ons op Facebook en blijf op de 
hoogte van het laatste nieuws en handige 
tuinti ps. 

Volg ons op Facebook
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Den Engelse Hoveniers
ontwerp  •  aanleg  •  onderhoud

Wij richten ons op ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen. Den Engelse 
Hoveniers werkt voor zowel particulieren als bedrijven. Uw tuin opnieuw 
laten ontwerpen, aanleggen of juist het onderhoud door ons laten uitvoeren? 
Neem gerust contact op met Kars den Engelse via info@dehoveniers.net of 
06 - 5433 4704. 

ONTWERP

ONDERHOUD

AANLEG

HOUTWERK

Een mooie tuin begint bij een goed ontwerp

Onderhoud is behoud!

Een goede aanleg zorgt voor jaren plezier!

Sterk in houtwerk!

Wij zetten uw wensen op nummer één en 
samen met onze vakkennis en creativiteit 
proberen wij dit samen te voegen tot 
een ontwerp. Tevens denken wij graag 
met u mee over het hergebruik van de al 
aanwezige materialen, zoals planten of 
bestrating.

Onderhoud is vaak een vergeten 
onderdeel van de tuin, maar dit is net zo 
belangrijk als de aanleg! Om de tuin goed 
te onderhouden  kunt u bij ons kiezen 
voor een onderhoudspakket. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een onderhoudsbeurt 
per seizoen of het maaien van het gazon. 

Bent u toe aan een nieuwe tuin of is het 
misschien tijd voor een tuinrenovatie? 
Wij helpen u daar graag bij. Door onze 
ruime ervaring in het aanleggen van 
tuinen kunnen wij alles realiseren in 
eigen beheer. Hierdoor heeft u één 
aanspreekpunt, wel zo gemakkelijk. 

Alles wat te maken heeft met houtwerk 
kunnen wij maken. Van standaard 
schuttingen tot maatwerk tuinhuizen 
of overkappingen. Niet te vergeten 
vlonders, poorten, pergola’s, boomhutten, 
dierenverblijven of een container 
ombouw. Niks is ons te gek!

Maak een vrijblijvende afspraak: info@dehoveniers.net of 06 - 5433 4704. 

WAAR WIJ VOOR STAAN:

Afspraak is afspraak

Transparante offertes 

Een eerlijke prijs kwaliteit verhouding 

Wij respecteren uw privé ruimte

Vakkundig personeel met ieder een eigen specialisme

Kwaliteit en afwerking staan hoog in het vaandel.

Een duurzame oplossing: u heeft lang plezier van uw tuin. 

Persoonlijk advies en ontwerp gebaseerd op uw wensen.

Alles onder één dak, dus u heeft één contactpersoon.
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