
Uw hovenier Tom van der Weerd 
maakt uw tuindromen waar
Natuurlijk bent u het waard om een 
lekkere tuin of dakterras te hebben. 
Wat dacht u van een strak terras met 
een steigerhouten loungeset en een 
aantal mooie borders? Wilt u een 
prieeltje, een tuinhuisje of heeft 
u behoefte aan iets meer ‘groen’? 
Tom van der Weerd komt graag 
bij u langs om uw tuinwensen 
te inventariseren. 

Als de zon zich weer wat vaker laat zien en de 

temperaturen aangenamer worden, krijgen we zin 

om naar buiten te gaan. Het is dan dus de hoog-

ste tijd onze tuin eens flink onder handen te laten 

nemen door iemand die weet wat hij doet. Tom 

van der Weerd is hovenier en ontwerpt in overleg 

met u graag de tuin die het allerbeste past bij wie 

u bent en wat uw leefstijl is. Heeft u kinderen? 

Wat wilt u in de tuin gaan doen? 

Heeft u veel of juist weinig tijd? Dat zijn zo enkele 

vragen die aan de orde kunnen komen vooraf-

gaande aan de tekenfase. Ook is het natuurlijk 

belangrijk om te weten hoeveel u te besteden 

hebt. Daarbij moet trouwens wel worden aan-

getekend, dat Tom van der Weerd en zijn team 

in principe voor elk budget wel een tuin kunnen 

ontwerpen en realiseren. Denk dus zeker niet dat 

een mooie en eigentijdse tuin niet voor u is weg-

gelegd. 

Het buitenleven is de laatste jaren een steeds 

grotere rol gaan spelen in de woonbeleving van 

mensen. De trend is nog steeds in ieder geval een 

mooi strak terras neer te laten leggen. Ook wordt 

er vaker gekozen niet de hele tuin op de schop 

te gooien, maar in plaats daarvan door enkele 

perfect gekozen details de gehele sfeer opzien-

barend te verbeteren. Een zorgvuldig gekozen 

beplanting in goed aangelegde verhoogde bor-

ders, kan al een groot verschil maken. Wilt u het 

juist groot aanpakken? Dat kan natuurlijk ook. 

Wat dacht u van een prachtig aangelegde zwem-

vijver? Wilt u wel de lusten van uw tuin, maar niet de 

lasten? Ook dan kunt u Van der Weerd Hoveniers 

in de arm nemen. Van der Weerd biedt niet alleen 

voor- en najaarsbeurten aan, maar houdt zich ook 

bezig met tuinonderhoud en kan wekelijks bij u 

komen grasmaaien. Wat uw tuinwensen ook zijn: 

Van der Weerd doet het enthousiast en goed. En 

denk nu niet dat deze service lleen bestemd is 

voor mensen met een dikke portemonnee. Tom 

van der Weerd hanteert zeer gunstige prijzen. 

Laat maar komen dat mooie weer! 
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TESTIMONIAL

Familie Smit over 
Hovenier Tom van der Weerd:

Na een afspraak en prettige offerte kwamen de 

mannen van T. van der Weerd Hoveniers ons 

oerwoud veranderen in een ruime onderhouds-

vriendelijke tuin. In mum van tijd werd de tuin 

op een zeer professionele wijze leeggehaald 

en het afval afgevoerd. Daarna werd begon-

nen met de opbouw. Ook een door Tom op 

maat gemaakte hardhouten loungebank werd 

geplaatst, inclusief verlichting! Voor en tijdens, 

maar ook na de metamorfose konden we erg 

leunen op de adviezen van Tom, terwijl hij onze 

wensen goed in het vizier hield. De samenwer-

king hebben we erg prettig gevonden. Stonden 

versteld wat een tempo en power deze man-

nen lieten zien. Ook na de metamorfose kwam 

Tom langs, om de verlichting nog aan te pas-

sen en maakte hij op ons verzoek nog een tafel 

die bij de loungebank past. Een vriendin van 

ons sloeg de spijker op z’n kop door zich af te 

vragen of wij Supermannen als hoveniers had-

den ingehuurd. Voor ons zijn ze dan ook echte 

tuinhelden!

 Tuin fam. Smit voor metamorfose  Tuin fam. Smit na metamorfose


