Tuinontwerp
Zo ontwerpen wij voor u
Gebaseerd op uw wensen, gewenste stijl,
budget en woonsituatie. Vormgegeven
door onze groene creativiteit en ervaring.
En voltooid met een doordacht
beplantings- en verlichtingsplan. Zodat u
een compleet ontwerp krijgt van een tuin
die op papier én aangelegd precies bij
u past. En een woonleven lang meegaat.

Tuinaanleg
Zo leggen we uw tuin aan
Gebaseerd op heldere werkafspraken en
een dito planning. Uitgevoerd door een
vast team, professionele medewerkers,
bij wie u met vragen of opmerkingen
altijd terecht kunt. En die er zorg voor
dragen dat uw tuin op tijd opgeleverd
wordt, exact zoals die ontworpen is.

Tuinonderhoud
Zo onderhouden we uw tuin
Gaat u graag zelf aan de slag en heeft
u af en toe wat advies en hulp nodig?
Of wilt u helemaal geen omkijken meer
hebben naar het onderhoud? Hoe groen
uw vingers ook zijn, wij bieden u altijd
een passend onderhoudspakket.
Zodat relaxen in uw tuin, ook eindeloos
relaxen wordt, zonder de afleiding van
‘work to do’.

Boomverzorging
Zo verzorgen wij uw bomen
Bomen geven karakter, beschutting en
zuurstof aan onze directe leefomgeving
en verdienen onze aandacht en optimale
zorg. Wij hebben een ervaren European
Tree Worker (ETW) in huis die u in kunt
huren voor advies en veiligheidscontroles
(VTA). Daarnaast zijn we gespecialiseerd in
boomverzorging en -onderhoud tijdens
alle leeftijdfases van uw bomen.

Visser Tuinen is een allround hoveniersbedrijf
gevestigd in Leimuiden. Wij ontwerpen,
realiseren en onderhouden tuinen voor zowel
zakelijke als particuliere opdrachtgevers.
Onze kwaliteit en creativiteit zijn het hart van onze
dienstverlening, maar het zijn onze medewerkers die het
kloppend houden. Enthousiaste medewerkers die opvallen
door hun groene kennis en ervaring, hun betrokkenheid bij
onze klanten en hun betrouwbaarheid in het nakomen van
afspraken. En die gezamenlijk staan voor onze duurzame,
creatieve en praktische tuinoplossingen die ze dagelijks
met veel plezier voor onze klanten verzorgen.

Natuurlijk
goed

Was getekend…

Wiljan Visser
Een professioneel en ervaren team medewerkers met wie ik samen met plezier de
tuinwensen van onze klanten realiseer. Met een duidelijke eigen handtekening
onder al onze projecten: onderscheidend in creativiteit, kwaliteit, betrouwbaarheid
en duurzaamheid.
Dat is wat ik voor ogen had toen ik 1993 voor mezelf begon, in de oude stal
naast de woonboerderij van mijn ouders. Ik ben er trots op dat die droom is
uitgekomen. En dat we dankzij het vertrouwen dat we krijgen van onze klanten
ons dagelijks bezig kunnen houden met onze grootste passie: het ontwerpen,
realiseren en onderhouden van onderscheidende tuinen. Natuurlijk goed!

Uw nieuwe tuin
in 10 stappen
Een complete, nieuwe tuin,
die een woonleven lang meegaat.
We nemen u er in tien stappen mee
naar toe. Ons stappenplan werkt als
een menukaart: u bepaalt wat u aan
ons uitbesteedt en wat u zelf doet.

1. Vrijblijvende briefing en brainstorm
Een interactieve kennismaking. U vertelt ons wat uw gebruikersen sfeerwensen zijn. Wij presenteren u een aantal aansprekende,
uiteenlopende tuinvoorbeelden. Zo creëren we gezamenlijk een beeld
over welke tuinstijlen u aanspreken en aan welke criteria uw tuin
moet voldoen.

2. Moodboard
Met de input uit de briefing en brainstorm creëren wij, eventueel
samen met u, een moodboard. Een inspirerende verbeelding van uw
tuinbeleving en een uitstekend startpunt voor het ontwerpen van uw tuin.

3. Inmeten en inventariseren op locatie
Voordat we gaan ontwerpen brengen we de afmetingen,
hoogteverschillen, afwatering, bodemgesteldheid en ligging van uw tuin
in kaart. We kijken ook of we rekening moeten houden met bestrating,
hagen, schuttingen en bomen in de directe omgeving van uw tuin.

4. Tuinontwerp
Met alle verkregen informatie gaan onze ontwerpers voor u naar de
tekentafel. Ze maken een schetsontwerp waarin grafisch weergegeven
wordt hoe uw ideale tuininrichting eruit ziet. Na uw akkoord wordt het
schetsontwerp uitgewerkt in een definitief ontwerp.

5. Beplantingsplan
In het beplantingsplan wordt per beplantingsvlak gedetailleerd
omschreven welke planten en bomen het beste passen. We houden
rekening met de tuincompositie, bodemkwaliteit, lichtinval, seizoenen,
kleuren, bloeiperiodes en sierwaarde. Maar ook met uw eigen wensen:
heeft u groene vingers of wilt u juist zo min mogelijk onderhoud?

6. Verlichtingsplan
In dit plan gaan we uit van het ontwerp van uw tuin, de gewenste
sfeereffecten, veiligheid en functionaliteit. We selecteren voor u de
best passende armaturen en tekenen ze in op de best passende locaties
in de tuin. Zodat u vanuit uw huis ’s avonds volop kunt genieten van
karakteristieke tuinelementen, maar ook in het donker het sleutelgat
van uw achterdeur kunt vinden.

7. Beregeningsplan
In het beregeningsplan omschrijven wij met welke techniek (installatie),
waterbron en frequentie u uw tuin het beste kunt bewateren. Wij kiezen
altijd voor de meest praktische oplossing zodat het gesleep met slangen
en gieters voor u voorgoed verleden tijd is.

8. Offerte
Na uw akkoord op het totale ontwerpplan maken wij vrijblijvend een
werkomschrijving, een planning en een offerte voor het aanleggen van
uw tuin door ons team van professionele en ervaren hoveniers. Wij zijn
Groenkeur gecertificeerd en leggen al onze tuin aan met Groenkeur garantie.

9. Aanleg
Na uw akkoord op de totale offerte gaan we voor u aan de slag.
Met veel plezier en conform de met u gemaakte afspraken.

10. Samen ‘ff tuinen’
Een aantal maanden na de aanleg van uw tuin komen we graag kosteloos
bij u op bezoek. Om samen ‘ff te tuinen’. Omdat we benieuwd zijn hoe
uw tuin u bevalt. Omdat we willen zien of de beplanting goed aanslaat.
En omdat we willen horen hoe u de samenwerking met ons ervaren heeft.

Garanties en kwaliteit
Visser Tuinen is aangesloten bij de branchevereniging VHG en beschikt
over het kwaliteitskeurmerk Groenkeur. Daarnaast is Visser Tuinen exclusief
geselecteerd hovenier van Dutch Quality Gardens, een Nederlands netwerk
van kwaliteitshoveniers.
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