
EEN NIEUWE TUIN?
Hiervoor maken wij graag een vrijblijvende offerte!

De basis van een nieuwe tuin begint met
een goed plan:
• Wat komt er in de nieuwe tuin?
• Bent u een groenliefhebber of kiest u voor  
 een onderhoudsvriendelijke tuin?
• Wordt het een moderne tuin, een speelse  
 tuin, een natuurlijke tuin of een klassieke  
 tuin?
• Moet hij gerenoveerd of her-bestraat   
 worden of alles opnieuw?
• Wat zijn de kosten?
• Heeft u een eigen ontwerp of geeft u
 het uit handen?
Wij zetten uw wensen en dromen om in een
tuin die bij u past.

TUINONTWERP
Waar ligt voor u de essentie van uw tuin?
Wanneer uw wensen duidelijk zijn, wij de sfeer en 
uitstraling van uw woonhuis en de omgeving in ons 
hebben opgenomen, kunt u de creatieve en 
praktische invulling gerust aan ons over laten!

TUIN IDEEËN
Bekijk een aantal tuin ideeën of bekijk een aantal 
door ons gerealiseerde projecten op onze website: 
www.barttijssen.nl

Interesse in aanleg of renovatie van uw tuin? 
Neem dan nu contact met ons op voor een
vrijblijvend gesprek of offerte.

BESTRATING
Bestrating is een veelzijdig begrip.
Wij kunnen het volgende voor u doen:
• bestraten van een oprit(ten)
• bestraten van beton- en keramische tegels 
• tuinpaden
• sierbestrating
Bestrating kunnen wij op verschillende onder-
gronden leggen zoals granulaat, stabilisee of zand.

 Hoveniersbedrijf Bart Tijssen levert alle   
 soorten straatwerk: betontegels,   
 keramische tegels, natuursteen, gebakken  
 klinkers etc.     
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TUINONDERHOUD
Elke tuin heeft onderhoud en zorg nodig om het 
mooiste beeld te behouden. U kunt uw tuin voor 
eigen rekening nemen, maar een vakbekwaam 
hovenier erbij betrekken is vaak wel verstandig. Zo 
behoudt u de juiste kwaliteit van uw tuin en worden 
de heesters, vaste planten en hagen of bomen 
behandeld met het juiste materiaal en gereedschap. 

Hoveniersbedrijf Bart Tijssen staat voor u klaar
om deze kwaliteit te mogen leveren en daarmee 
nemen wij een hoop werk uit uw handen.
Het onderhoud zal worden afgestemd op uw
persoonlijke wensen.

WIJ KUNNEN HET ONDERHOUD OP
VERSCHILLENDE MANIEREN AANNEMEN:

GROOT ONDERHOUD
Het groot onderhoud gebeurt 1 of 2 keer per
jaar, doorgaans in het voor– en/of najaar.
De werkzaamheden van groot onderhoud zijn
onder andere snoeien, 20% uitdunnen van
heesters, het verticuteren, beluchten, maaien
en bemesten van het gras.

REGELMATIG ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud gebeurt zo’n 4 tot 5 keer 
per jaar. De werkzaamheden zijn onder andere het 
snoeien van hagen, het bijwerken van graskanten, 
verticuteren, beluchten, maaien en bemesten van 
het gras, onkruid verwijderen, het straatwerk 
schoonspuiten door middel van een hogedruk 
reiniger.

MAANDELIJKS ONDERHOUD
Bij maandelijks onderhoud komen we één keer in 
de maand uw tuin bijwerken. De werkzaamheden 
bestaan uit snoeien, onkruid wieden, graskanten 
bijwerken, maaien en eventuele waterpartijen 
schoonmaken.

WEKELIJKS ONDERHOUD
Bij deze vorm van onderhoud geeft u in feite al het 
tuinwerk uit handen. Grasmaaien, onkruid wieden, 
verplanten en aanplanten, bemesting. Kortom alle 
werkzaamheden worden door Hoveniersbedrijf 
Bart Tijssen verzorgd. 

Alle onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk;
u bepaalt, wij doen!

HOVENIERSBEDRIJF
BART TIJSSEN
is een jong, gemotiveerd hoveniersbedrijf
werkzaam vanuit Hapert waar kwaliteit en
vakmanschap voorop staat. Wij richten ons op alle 
hovenierswerkzaamheden voor particulieren en 
bedrijven. Hoveniersbedrijf Bart Tijssen is een 
bedrijf dat zich bezig houdt met: 
• tuinontwerp, -aanleg, onderhoud en   
 beplanting
• grondwerk
• aanleg en onderhoud vijvers
• erfafscheidingen/schuttingen
 pergola’s/tuinhuisjes/vlonders
• bestrating van terrassen,
 paden en oprit(ten)
• kunstgras
• beregening 
• tuinverlichting

Wij kunnen dus ALLE tuin en terras
werkzaamheden voor u verrichten. Bij ons
staan 3 punten hoog in het vaandel:
• Kwaliteit
• Nakomen van afspraken
• Overleg

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op om 
een afspraak te maken. Wij maken een vrijblijvende 
offerte.
Ons werkgebied ligt in Zuidoost Brabant.

Kijk voor ideeën en informatie op
onze website: www.barttijssen.nl

U kunt ons bereiken via:
info@barttijssen.nl
T. 06-12 98 98 54


