


René Don Hoveniers ontzorgt
Al meer dan veertig jaar creëren wij tuinen om van te genieten. Hierbij ontzorgen wij u volledig. U heeft 

tenslotte al genoeg beslissingen te nemen. Nog voor de bouw van uw woning begint, gaan we met de 

aannemer om tafel. We maken een goede planning en stemmen alle werkzaamheden zorgvuldig op 

elkaar af. Met veel liefde voor het vak gaat ons enthousiaste en professionele team aan de slag om uw 

droomtuin vorm te geven. Hierbij werken we met de allerbeste materialen. Heerlijk toch als de tuin klaar is 

wanneer u de sleutel van uw nieuwe woning krijgt?

René Don Hoveniers, perfectionist voor uw tuin
Tuinen creëren om van te genieten, elke dag van het jaar. Dat is wat we doen. Soms groot en weelderig, 

dan weer compact en knus. Alles is mogelijk. Eén ding hebben onze tuinen gemeen: ze zijn helemaal naar 

uw wens, tegelijk verrassend en altijd van de beste kwaliteit.

Bij kopen van uw huis komt er veel op u af. Misschien heeft u zich daarom nog niet verdiept in de 

aanleg van uw tuin. Toch is het juist nú belangrijk om over uw tuin na te denken. Want nu kunt u uw 

tuinwensen meteen verwerken in het ontwerp van uw huis en alvast de nodige voorbereidingen treffen. 

Niet voor niets werken we dan ook nauw samen met professionele bouwbedrijven zoals Thuis in Bouwen. 

Bovendien is het prettig om alvast een goed beeld te hebben van de kosten, zodat u later niet voor 

verrassingen komt te staan. Daarom schuiven we tijdens de ontwerpfase van uw woning graag aan om 

mee te denken over uw droomtuin.

Droomtuin
Hoe ziet uw droomtuin eruit? Een luxe tuin om 

heerlijk in te ontspannen? Een leeftuin met 

volop speelmogelijkheden voor de kinderen? 

Een sfeervolle veranda of misschien wel een 

zwembad? 

Alles is mogelijk. Onze professionele 

tuinarchitecten maken graag een tuinontwerp 

voor u waarin u al uw wensen terugziet en 

u tegelijk verrast wordt met vernieuwende 

ideeën. Eén ding is zeker. Hoe groot of klein uw 

wensen ook zijn, René Don Hoveniers neemt het 

hele traject voor u uit handen, waardoor u 

maximaal wordt ontzorgd.

Werkwijze
Een mooie tuin begint met een passend schetsontwerp. Dit leuke traject begint bij René Don Hoveniers met 

een kennismakingsgesprek in de showroom. Hier inventariseren we alle wensen en ideeën die u heeft.. 

Met die informatie gaan onze tuinarchitecten aan de slag om uw droomtuin te ontwerpen. Wanneer alle 

aspecten in het ontwerp naar uw wens zijn, volgt de offerte en daarna gaan we over tot de uitvoering. 
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