Patrick
Wij plaatsen graag
bij u een prachtige
complete nieuwe
schutting!
Complete schutting!
Van de zomer privé in uw achtertuin zitten met
een prachtige nieuwe schutting. Wij plaatsen graag
bij u een nieuwe complete schutting voor 72,- per
strekkende meter.
Samen met een schuttingspecialist die kwalitatief het
beste product levert en één van de scherpste prijzen
van Nederland hanteert zetten wij schuttingen.
Alle schuttingen zijn van FSC©- gecertificeerd hout
gemaakt.

Aanbieding*

Complete schutt

ing voor

€ 72
per strekkende
meter

* De aanbieding is inclusief:
Voorrijkosten, intake gesprek, inmeten,
materiaal schutting (geïmpregneerde
grene planken, RVS geschroefd, afdekkop
om houtrot tegen te gaan, grijze
betonplaten, grijze onderplaten. Standaard
2 meter hoog), plaatsen en 21% BTW.
W www.hovenierpatrickarendts.nl
E info@hovenierpatrickarendts.nl
T 06-29320080

www.hovenierpatrickarendts.nl

Hovenier Patrick Arents
Hovenier Patrick Arendts is dé hovenier uit Emmeloord, met
jarenlange ervaring in het vak. Met passie en vakkundigheid
gaan wij te werk. Door groot in te kopen kunnen wij u een
prachtige prijs bieden voor de beste kwaliteit!
Of het nu gaat om periodiek tuinonderhoud, een tuinontwerp, het
laten aanleggen van een nieuwe tuin, beplanting, (sier)bestrating,
vijvers, waterpartijen, prielen etc. bij Hovenier Patrick Arendts
kunnen we samen met u uw tuinwensen waar maken. Korte lijnen
en één duidelijk aanspreekpunt. Eerlijkheid en vertrouwen staan
hoog bij ons in het vaandel.
Vraag vandaag nog een offerte aan:
W www.hovenierpatrickarendts.nl E info@hovenierpatrickarendts.nl T 06-29320080

Bestrating
We werken samen met ervaren stratenmakers. Ze oefenen hun vak uit met
passie. De juiste specialisten op de juiste plek. We kunnen uw tuin helemaal
voorzien van bestrating. Ook als u struikelt over uw bestrating, kunnen wij
deze snel en vakkundig herstellen. Het materiaal wat u uitzoekt bij onze
leverancier kunt u zien, zodat u er een goed beeld van hebt.
Aanbieding: Bij een bestrating van minimaal 50m2 krijgt u nu de eerste m3
zand gratis!

Graszoden - Kunstgras
Hovenier Patrick Arendts is gespecialiseerd graszoden-legger.
Met een breed spectrum aan kennis en veel ervaring is uw tuin in
no-time voorzien van een prachtig gazon. En dat gazon is uiteraard
kwaliteitsmateriaal. Ook kunstgras kunnen wij aanleggen. Wij doen
zaken met de goedkoopste en beste leverancier van Nederland.

Beplanting
Uw tuin heel het jaar rond mooi beplant? Om er van te kunnen
genieten stelt Hovenier Patrick Arendts een beplantingsplan op.
Op basis van passie, ervaring en de juiste opleiding wordt er gekeken
naar een tuinbeeld dat niet alleen tekenend is voor de zomer, maar
ook voor de overige seizoenen. Zo heeft u ook in de herfst en de
winter een mooie tuin.

