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Everts & Weijman Groenvoorzieningen B.V. 
U W  E R VA R E N  4 - S E I Z O E N E N  H O V E N I E R

Een goed verzorgde bedrijfstuin geeft 
een positieve eerste indruk
Mooie groenaanleg rondom uw oprit, 
parkeerterrein of bedrijfstuin vormen 
uw visitekaartje. Een eerste indruk kun 
je immers maar één keer maken. Een 
verzorgde tuin of entree rond uw bedrijf 
zorgt voor een prettige aankomst van 
uw klanten of gasten. De positieve 
toon is meteen gezet. Everts & Weijman 
weet als hovenier precies hoe zij uw 
representatiewaarde kan verhogen en is 
graag uw partner van tuinontwerp tot 
volledige tuinaanleg. 

Ieder seizoen genieten van uw groen
De 4 seizoenen hovenier is in staat om 
van uw tuin een waar buitenparadijs te 
maken. Of het nu gaat om een grote 
tuin rondom uw hele pand of een kleine 
buitenruimte die dringend een opfrisbeurt 
nodig heeft. Everts & Weijman verzorgt al 
jarenlang groenaanleg, groenonderhoud, 
groenrenovatie en tuinontwerp voor 
diverse bedrijven, (zorg)instellingen, 
scholen, gemeenten, industrieterreinen, 
bedrijfsverzamelgebouwen of verenigingen 
van huiseigenaren in de regio Renkum, 
Arnhem en Ede. 

Groenonderhoud
Tijdig onderhoud van uw 
bedrijfstuin, gazon of park 
is het behoud van uw 
groen en geeft schwung 
aan uw uitstraling. Everts 
& Weijman verzorgt graag 
uw groenonderhoud en 
werken wensgericht. Veel 
is daarbij mogelijk. Zo 
maken we gebruik van 
jaarcontracten waarbij 
we samen met u de 
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frequentie van het onderhoud afstemmen. 
Eenmalig groenonderhoud behoort 
natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 
Door onze opgedane kennis en ervaring 
weten ze bij Everts & Weijman precies 
wanneer het groenonderhoud het beste 
uitgevoerd kan worden. Een inkijkje 
in de vele mogelijkheden: bemesten, 
onkruidbestrijding, gazononderhoud, 
snoeien en knippen van heggen, hagen, 
vaste heesters, planten of bomen, 
grondwerk, afvoeren van gevallen 
bladeren. Overweeg ook vrijblijvend het 
4 seizoenen onderhoud. Hierdoor ziet 
uw (bedrijfs)tuin of groene omgeving er 
het hele jaar door pico bello en daarmee 
blijvend uitnodigend uit.

VCA* gecertificeerd hovenier
Om al onze werkzaamheden als hovenier 

op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau 
te kunnen uitvoeren, zijn wij 
gecertificeerd volgens de VCA* norm. 
Hiermee streven wij naar optimale 
veiligheidsomstandigheden en besteden 
wij aandacht aan gezondheid en milieu. 
Ons kwaliteits- en veiligheidssysteem is 
vastgelegd in een digitaal handboek en 
volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering.
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Everts & Weijman Groenvoorzieningen is uw ervaren 4-seizoenen 

hovenier. In alle jaargetijden zorgen zij ervoor dat uw bedrijfstuin/tuin 

de aandacht krijgt die het verdient. Onder het motto ‘beleef groen, leef 

groen, geniet groen’ leggen zij de basis om elke dag van uw ‘buitenkamer’ 

te genieten.


