Vakkundige & Betrokken hoveniers

De verschillen tussen hoveniersbedrijven
U bent zich aan het oriënteren om een hoveniersbedrijf uit te nodigen om uw bestaande tuin aan te passen of u krijgt door verhuizing een nieuwe tuin? Of zoekt u gewoon
een vakkundige en betrokken hovenier voor het onderhoud van uw tuin.
Maar wie moet u nu hiervoor in de hand nemen? En wat zijn de verschillen tussen de
vele hoveniersbedrijven?
Uw tuin maakt onlosmakelijk onderdeel uit van uw woning en die wilt u dusdanig inrichten zodat u er ook optimaal gebruik van kan maken. Dat u hiervoor een vakkundig hoveniersbedrijf zoekt is een verstandige eerste stap.
Maar nu verder.........
Een hovenier is toch een hovenier?
Om te beginnen mag iedereen zich tegenwoordig
hovenier noemen zonder ook maar enige opleiding te
hebben, dit zegt dus helemaal niets over zijn of haar
kwaliteiten. Dit blijkt ook wel in de praktijk als er meerder
offertes worden opgevraagd waarbij grote prijsverschillen kunnen voorkomen. Dat dit voorkomt is dan ook
niet vreemd, omdat er soms gewoon slecht werk wordt
aangeboden.

Achtertuin met ronde cortenstalen bakken.

grondwerk waardoor er harde lagen in de grond
kunnen blijven zitten waardoor de planten en bomen
wegkwijnen of later doodgaan ( soms pas jaren later ).
Verzakkingen en/of opvriezen van bestratingen, door een
te dunne zandlaag en een slecht uitgevoerde verdichting van het zandbed. Goedkope en kwalitatief mindere
bouw- en plantmaterialen, waarvan na enkele jaren de
problemen zich openbaren. Kortom problemen waarvan u
achteraf spijt van kunt krijgen.
Zie het als uw woning, u zou toch ook geen huis laten
bouwen en concessies doen ten aanzien van de kwaliteit
van uw fundering? Of ramen laten zetten die niet van
dubbel- of driedubbelglas zijn?
Dit was voor ons hoveniersbedrijf dan ook de reden om
onze kwaliteit duidelijk vast te leggen zodat u vooraf weet
welke kwaliteit u krijgt.

Helaas is het vergelijken van prijzen voor tuinaanleg of
tuinonderhoud voor de consument erg lastig. Er zijn in
Nederland alleen al meer dan 7.000 hoveniersbedrijven
en een tuin is een product wat ter plaatse naar u wens
wordt samengesteld in tegenstelling tot b.v. een auto
waarvan u veelal van te voren weet welke kwaliteit u kunt
verwachten als u tot aankoop overgaat. U kunt er al in
gaan zitten en er zelfs een proefrit mee maken, dat gaat
nu eenmaal niet bij een tuin.
Ook ik ben van mening dat de aanleg van een tuin altijd
goedkoper kan, de vraag is alleen ten koste waarvan?
De verschillen zitten onder andere in slecht of geen
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