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OVER ONS
Wij bij AJJ tuinen zijn gespecialiseerd in het aanleggen, renoveren, 
ontwerpen en onderhouden van tuinen. Ons team van specialisten is 
goed opgeleid en heeft altijd een georganiseerd aanpak en met 15 jaar 
ook erg ervaren! Hierdoor kunnen wij er in slechts een paar stappen 
voor zorgen dat uw tuin weer helemaal in orde is of uw nieuwe tuin 
helemaal naar uw wens is. 

Wij werken in vijf simpele stappen:

• Uw vraagt u een offerte aan, hierbij nemen wij contact met u op 
zodat we uw ideeën perfect kunnen visualiseren zodat u een goede 
impressie heeft van het resultaat. zo is uw tuin helemaal persoonlijk 
ontworpen. Mocht u na het ontwerp nog dingen iets bedenken kan dit 
altijd nog aangepast worden. 
• We maken een plan van aanpak voor u, in dit plan verwerken we 
gelijk al uw wensen.
• Wij voeren het plan van aanpak uit. Mocht u tijdens de uitvoering iets 
tegen komen want u toch anders wil, maken wij dit alsnog naar uw 
wens. Zo realiseren wij voor u uw droom tuin.
• Pas als u uw droomtuin heeft, ruimen wij alles weer netjes op en kunt 
u gaan genieten van uw droomtuin!
Over ons
Door deze werkwijze weten wij elke tuin om te bouwen naar een 
droomtuin en hebben wij daarom ook alleen eigenlijk alleen maar po-
sitieve recensies! Mocht u vragen hebben of bent u benieuwd naar de 
mogelijkheden voor uw tuin vraag een gratis adviesgesprek aan. Dan 
gaan we samen kijken wat voor u allemaal mogelijk is.



ONZE WERKWIJZE
1. Offerte aanvragen

• Vraag een advies gesprek aan. Vul hierbij uw naam, e-mailadres en 
afmetingen van de tuin in. Wij komen graag persoonlijk bij u langs om 
zelf ook een impressie te krijgen van uw tuin. Hier bespreken we uw 
wensen en denken graag met u mee. Aan de hand hiervan stellen wij 
een offerte op. U kunt ook foto’s opsturen van uw tuin. 
• Aan de hand van het bezoek stellen wij een vrijblijvende offerte voor 
u op. Deze offerte is helemaal compleet en hier komen geen bijko-
mende kosten meer bij.

2. Plan van aanpak

• Wij gaan aan de slag met het maken van een plan van aanpak. Als 
het gaat om tuinrenovatie of aanleg maken wij eerst een ontwerp. Elk 
plan is anders, dit hangt af van grootte en de wensen van uw tuin. 
Deze bespreken we samen met u voordat wij aan de slag gaan. Heeft 
u net nieuwe inspiratie opgedaan? Geen enkel probleem. Wij zijn zeer 
flexibel en passen het naar uw wens aan. Zo realiseren wij uw droom-
tuin en blijft u genieten.
• Als u tuinonderhoud wilt, dan bespreken we met u wat wij gaan doen 
om uw tuin te onderhouden.

3. Uitvoering

• Nadat we zijn overeengekomen met het ontwerp of het onderhoud, 
voeren we dit uit. Valt u iets op dat toch niet helemaal naar wens eruit 
ziet? Wij maken het weer helemaal naar uw wens. Alleen zo realiseren 
wij uw droomtuin.
• Wij werken met goed opgeleide vakmensen. Zo garanderen wij u de 
kwaliteit die wij beloven. Onze specialisten beschikken over ruim 15 
jaar ervaring in alle soorten tuinen.



ONZE WERKWIJZE

4. Opruimen

• Pas wanneer uw tuin helemaal naar wens is, ruimen we alles op en 
laten we uw tuin helemaal schoon achter. Alle kosten voor het oprui-
men zit al in de offerte verwerkt, hier komen dus geen kosten achteraf 
bij.
• Al het afval dat bij de werkzaamheden is ontstaan nemen wij uiter-
aard weer mee terug. Zo garanderen wij u dat uw tuin helemaal netjes 
wordt achter gelaten. U kunt dus gelijk genieten van uw nieuwe tuin.



ONZE DIENSTEN
Tuinontwerp:

Tuinontwerp begint bij een goed idee.

Een tuin waarin u oprecht in kunt genieten begint bij een krachtig ont-
werp. Om tot een passend ontwerp te komen werken onze experts 
altijd met u samen. Wij komen daarom altijd bij u op locatie, wanneer 
het u uitkomt, om uw wensen te bespreken. Nadat uw wensen bij ons 
bekend zijn gaan wij aan de slag met een eerste ontwerp. Het ontwerp 
tekenen we uit in een eerste schets welke we met u doornemen. Wij 
bespreken samen met u ons ontwerp. Nadat u goedkeuring geeft op 
ons ontwerp gaan we aan de slag met de uitwerking hiervan. Wij be-
schikken over ruim 15 jaar ervaring in het ontwerpen van tuinen. Van 
moderne tuinen, kindvriendelijke tuinen, vijvertuinen tot stadstuinen. 



ONZE DIENSTEN
Tuinaanleg:

Wij realiseren de complete tuinaanleg van A tot Z

Tuinaanleg van moderne tot kindvriendelijke tuinen.
De tuin neemt in veel gevallen een centrale plek in bij uw woning. De 
tuin is in veel gevallen het eerste wat mensen zien. Bij een zonnige 
dag is er niets heerlijker dan genieten in uw eigen tuin. Kortom een 
goed aangelegde tuin zorgt voor een glimlach! Wij helpen u van A tot 
Z bij het aanleggen van uw tuin. Onze gediplomeerde hoveniers be-
schikken over meer dan 10 jaar ervaring in het aanleggen van elk type 
tuin. Of het nu gaat om: moderne tuinen, vijvertuinen, kindvriendelijke 
tuinen of stadstuinen. Wij helpen u graag. 



ONZE DIENSTEN
Tuinonderhoud:

Tuinonderhoud door ervaren specialisten met ruim 15 jaar ervaring

Gediplomeerde hoveniers in tuinonderhoud
Wanneer uw tuin is opgeleverd is het raadzaam om de tuin periodiek 
te onderhouden. U kunt er uiteraard voor kiezen om dit zelf te doen. 
Maar u kunt het onderhoud ook uit handen geven aan onze ervaren 
hoveniers. Wanneer u ervoor kiest om het onderhoud uit te besteden 
zorgen wij ervoor dat uw tuin het hele jaar door goed onderhouden 
wordt. In overleg met u komen wij bij u langs, wanneer het u uitkomt. 
Wij beschikken over een gediplomeerd team van hoveniers met ruim 
15 jaar evaring. Kwaliteit is hiermee gegarandeerd. 



ONZE DIENSTEN
Boomverzorging:

Meer dan 15 jaar ervaring in boomverzorging

Boomverzorging voor gezonde bomen
Bomen zijn onmisbaar in de omgeving. Ze zorgen voor zuurstof, zien 
er mooi uit en geven ook een schaduw in de zonnige maanden. Hier-
voor is goede verzorging nodig om uw boom gezond te houden. Bo-
men kunnen ook ziek worden. Wanneer dit gebeurt zullen we de zie-
ke takken verwijderen en voorkomen dat de hele boom hierdoor ziek 
wordt. Om uw boom gezond te houden werken wij veilig en met de 
juiste kennis aan de boom. Zo houden we het veilig in de omgeving en 
verzorgen we de boom goed. Of het nou gaat om snoeien, onderhoud, 
planten of kappen, wij helpen u graag met de boomverzorging. Wij 
beschikken over meer dan 15 jaar ervaring in het snoeien en verzorgen 
van bomen. 



ONZE DIENSTEN
Tuinrenovatie:

Meer dan 15 jaar ervaring in tuinrenovatie

Tuinrenovatie voor uw tuin
Als u uw tuin wilt renoveren krijgt het een hele nieuwe uitstraling. Dit 
kan bijvoorbeeld als de tuin niet goed is onderhouden of wanneer u 
een nieuwe stijl wilt. Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met ver-
schillende tuinen renoveren en opknappen. Voor dat we beginnen, 
ontwerpen we graag samen met u een nieuwe tuin. Wij komen altijd 
op locatie, om zelf een beeld en ideeën te krijgen voor een nieuwe 
tuin. Nadat het ontwerp goedgekeurd is door u beginnen we met ver-
schillende werkzaamheden. 

Deze werkzaamheden kunnen aan de orde komen bij een 
tuinrenovatie.

- Oude boomstronken verwijderen
- Nieuwe bestrating
- Bomen en struiken snoeien
- Schuttingen plaatsen
- Beplanting aanleggen

Wij zorgen voor een nieuwe en mooie tuin met een passend ontwerp. 
Van moderne tuinen, kindvriendelijke tuinen, vijvertuinen of stadstui-
nen, wij realiseren het met ons team. 


