Tuin update
Groeit het onkruid harder dan u het
verwijderen kan? Groeien de bomen
hoger dan de zon kan staan? Heeft u
een tuin naar wens, maar niet de mogelijkheid om die te onderhouden?
Laat dan een tuin-update uitvoeren.
Voor meer informatie of het
maken van een vrijblijvende
afspraak kunt u bellen of
mailen naar:

wageningen 06-81327015
dejager@groendok.nl
www.groendok.nl

Irma
de Jager

Met doelgericht onderhoud binnen
een beperkt aantal uren, heeft u een
tuin die er pico bello uitziet!

Wilt u geen eenmalige ingreep maar
een jaarrond verzorgde tuin. Dat kan.
Op basis van uw wensen ontvangt u
een offerte voor een onderhoudsabonnement op maat, groot of klein!
Geef het onderhoud van uw tuin in
deskundige handen. Bel of mail voor
informatie of een afspraak.
In een mum van tijd is alles geregeld.

Studie: Tuin- en landschapsinrichting Larenstein; Vakbekwaam Hovenier; Voorlichtingskunde Diedenoort. Werkervaring: tuinontwerper;
hovenier; projectleider groenvoorziening boomkwekerij; in-/verkoper
buitenplanten tuincentra; public relations-medewerker. Specialiteit:
uitgebreide plantenkennis.

Tuinadvies a la minute
Wilt u iets nieuws met uw tuin, maar weet u niet precies wat en hoe?
Maak gebruik van tuinadvies a la minute! Tijdens een bezoek aan uw
woning of kantoor vertaal ik uw wensen in concrete oplossingen.

-

vakkundige beoordeling van de mogelijkheden van uw tuin.

-

vertaling van uw inrichtingswensen naar ideeën.

-

een schets van deze ideeën op plattegrond met korte toelichting.

-

advies over de uit te voeren werkzaamheden (werklijst).

-

onderhoudsadvies huidige beplanting, suggesties nieuwe aanplant;
keuze op basis van uitgebreide kennis, ervaring en illustraties.

-

advies over bestaande verharding, suggesties nieuwe materialen.

-

bij u thuis op afspraak: zo uitgebreid of beknopt als u zelf wilt,

-

u kunt daarna direct aan de slag (zelf uitvoeren of uitbesteden).

Wilt u geen schetsplan maar een uitgewerkt tuinontwerp? Dat kan.
Op basis van uw wensen ontvangt u een offerte voor een origineel
ontwerp met beplantingsplan en eventueel matenplan, detailplan en
technische uitwerkingen. Wacht niet langer en bel voor een afspraak!

één viooltje maakt nog geen tuin;
irma de jager wel!

