
Een goede voorbereiding. . .
Voordat wij met uw tuin aan de slag gaan wordt er

een duidelijk persoonlijk advies en plan van aan-

pak opgesteld. Wij komen bij u langs om te kijken

wat de huidige situatie is en wat de mogelijkheden

zijn. Samen met u worden uw wensen besproken

en het budget bepaald. Uiteraard wordt gekeken of

bestaande elementen verplaatst of hergebruikt

kunnen worden zodat geen onnodige kosten bere-

kend hoeven te worden.

. . . is  het  halve  werk!
Nadat er duidelijke afspraken zijn gemaakt, gaan

wij met uw tuin aan de slag. Achtergebleven stron-

ken en wortels worden vakkundig verwijderd met

professioneel materieel. Alles wordt op hoogte

gebracht en restafval wordt op milieuvriende-

lijke wijze afgevoerd.

Pallino Groenservice zorgt voor

ontwerp, aanleg en onderhoud

van uw privétuin of bedrijfster-

rein. Uw tuin is in goede han-

den bij Mari Biemans die met

zijn jarenlange ervaring in de

groenvoorziening aan al uw wen-

sen tegemoet komt. Wanneer u uw

tuin aan ons toevertrouwt zullen uw vrien-

den en familie versteld staan en zullen bedrijfs-

relaties een goede eerste indruk van uw bedrijf

krijgen. Kortom, uw tuin is bij Pallino

Groenservice in

betrouwbare handen.

Wij kunnen u op de volgende
manieren van dienst zijn:

• ontwerp en aanleg 
• renovatie en aanpassing
• grondwerk en bemesting
• bestrating en beregening

• tuinmeubilair en hekwerk
• snoei- en maaiwerkzaamheden
• voorjaars- en najaarsbeurten

Voor bedrijven verzorgen wij:
• plantenbakken en

binnentuinen 
• aankleding van rokersplekken 

• terreinonderhoud

Uw tuinplannen in
goede handen



Daarna wordt de grond onkruidvrij gemaakt en

eventueel voorzien van nieuwe bemesting.

Groen in  uw tuin
Als het voorbereidende werk gereed is, is het tijd

om uw tuin weer een nieuwe uitstraling te geven.

De aankleding van uw tuin met bloemen, planten,

struiken of bomen is een persoonlijke keuze waar-

bij wij u graag adviseren. Wij kunnen u bijvoorbeeld

helpen bij het kiezen van een onderhoudsvrien-

delijke conifeer- of buxushaag of zorgen dat uw

borders het hele jaar door een

kleurrijk geheel vormen.

Pallino Groenservice 

heeft goede contacten

met een groot aantal

boomkwekerijen en 

leveranciers van tuin-

artikelen waarmee wij

u graag van dienst zijn.

Service voor
bedrijfspanden
De groenvoorziening

rondom uw bedrijfspand

is het visitekaartje van uw

bedrijf. Pallino Groenservice

zorgt ervoor dat plantsoenen,

bestrating en gazon er het hele

jaar door altijd verzorgd uitzien zodat u hier geen

omkijken naar heeft.Voor bedrijven hebben wij een

speciaal totaalbeheersplan en jaarcontracten.

Pallino Groenservice is VCA gecertificeerd en

werkt met milieuvriendelijke en duurzame

producten en materialen.



Bij aankoop van een nieuw huis wordt de tuin vaak
de eerste jaren over het hoofd gezien. Verwaar-
loosde beplanting wordt automatisch van de vorige
eigenaar overgenomen en het noodzakelijke onder-
houd van de tuin wordt vaak uitgesteld. Een stort-
vloed aan televisieprogramma’s probeert u ervan
te overtuigen dat u eenvoudig zelf uw tuin kunt

bijhouden. Maar als het dan eindelijk zover is, blijkt
het toch nog een hele klus te zijn. Gelukkig beschikt
Pallino Groenservice over de nodige kennis en het
professionele materieel om een eenvoudige, onder-
houdsvriendelijke tuin aan te leggen voor elk bud-
get. In vijf stappen wordt uw tuin aangepakt zodat
u weer tevreden naar buiten kunt kijken.

E e n  n i e u w e  v o o r t u i n  i n
v i j f e e n v o u d i g e s t a p p e n

1 2 3 4 5Huidige situatie

Allereerst bekijken we
de huidige situatie,
wat kan weg, wat mag
blijven. Werkt u graag
in de tuin of wilt u een
onderhoudsvriendelijke
tuin? En wat is uw
budget?

Opruimen

Nadat we een begroting
en een schets hebben
gemaakt gaan we aan
de slag. Eerst wordt het
overbodige groen en
eventuele bestrating
vakkundig verwijderd en
afgevoerd.

Grondwerk

U zult er versteld van
staan wat er na al die
jaren onder de grond
achterblijft. Wortels
worden uitgegraven, de
grond wordt op het ge-
wenste niveau gebracht
en indien nodig voorzien
van goede bemesting.

Beplanting

Vervolgens wordt uw
tuin weer volledig
volgens uw smaak
aangekleed met nieuwe
planten, struiken of
bomen. Wij kunnen
ook bestrating of water-
partijen aanleggen.

Afwerking

Het resultaat is een
onderhoudsvriendelijke
tuin met een gezellige
uitstraling waarvan uw
buren versteld zullen
staan.

Ontwerp, aanleg
en onderhoud.

Mari Biemans
Neerbroek 4a, 5427 PS Boekel
Telefoon (0492) 32 15 34
Mobiel  06 22 70 60 36
Fax (0492) 32 42 86
info@pallino-groenservice.nl
www.pallino-groenservice.nl

Denkt u dat Pallino Groenservice iets voor u kan

betekenen? Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.


