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Om uw tuin goed te verzorgen, is periodiek 
onderhoud wenselijk. De Biesbosch Gijsbers 
Groep ontzorgt u graag op dit gebied.

Voor buitengewoon onderhoud 



Uw tuin is volop in ontwikkeling. Daarom  kijken 

wij altijd naar nieuwe mogelijkheden voor 

verbeterpunten aan uw tuin. 

Met onze kennis, ervaring en vakmanschap op het 

gebied van tuinonderhoud zorgt u ervoor dat de 

tuin met u meegroeit. Zo blijft de tuin altijd een 

plezierige omgeving. Ook wanneer u niet thuis bent 

voeren wij verbeteringen en tuinonderhoud voor u 

uit. 

Lees er alles over in deze handige brochure!

Ga voor een tuin die 
met u meegroeit!

Tuinonderhoud is op ieder moment van het jaar bij ons mogelijk. 

Geniet daarbij vooral van de professionele opfriswerkzaamheden 

die nodig zijn om uw tuin voor te bereiden op het aankomende 

seizoen. 

In deze informatiebrochure vindt u meer informatie over:

Een tuin is steeds in beweging. Planten groeien, staan in bloei 

en worden ieder jaar mooier. Om uw tuin goed te verzorgen, is 

periodiek onderhoud wenselijk. 

De Biesbosch Gijsbers Groep ontzorgt u graag op dit gebied. 

Middels een onderhoudscontract kunt u kiezen voor incidentele of 

repeterende voor- of najaarbeurten. 

Zo blijft uw tuin het hele jaar door in goede conditie.

Uw tuin is altijd in beweging..

Word weer dol op uw tuin met een  
vakbekwame hovenier aan uw zijde! 
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Incidentele voor- en najaarsbeurten; 
 
Vaste afspraken met een tuinonderhoud abonnement; 
 
Alle beoogde onderhoudswerkzaamheden in de tuin;

Informatie over borderrenovaties;
 
Alles over het reinigen van uw terrastegels;

Meer over zakelijk onderhoud.



Wij bieden u graag verschillende 

onderhoudscontracten op 

maat aan. Een contract op 

week,- maand,- of zelfs 

tweemaandelijkse basis is 

namelijk mogelijk. 

Ook is seizoensonderhoud in de 

lente, zomer, herfst en winter 

is op ieder moment in het jaar 

bij ons aan te vragen. Wanneer 

u graag vaste afspraken maakt, 

is een tuinabonnement aan te 

raden.

Daarnaast bieden wij 1-jarige 

of 2-jarige contracten aan. Zo 

kunt u het onderhoud helemaal 

afstemmen op uw wensen. 

Samen met u zorgen wij ervoor 

dat uw tuin netjes is en naar uw 

wensen wordt geoptimaliseerd. 

Voor lente, zomer, herfst & winteronderhoud

Bepaal zelf hoe vaak wij langs 
komen voor tuinonderhoud

Met een tuinabonnement behoudt u het hele jaar door hetzelfde 

tuinbeeld. Dat is niet alleen prettig voor uzelf, maar ook voor uw 

bezoekers, vrienden en familie. U hoeft namelijk zelf niets meer te 

doen. De hoveniers van De Biesbosch Gijsbers Groep nemen het 

zware onderhoudswerk volledig uit handen, zodat uw tuin het hele 

jaar in goede conditie blijft. Een tuinabonnement is ideaal en biedt u 

veel voordelen: 

Sluit nu voordelig een tuinabonnement af

Behoud het hele jaar lang hetzelfde tuinbeeld;

Bepaal zelf hoe vaak we tuinonderhoud uitvoeren;
 
De prijs is afhankelijk van de beoogde werkzaamheden;

Per kwartaal ontvangt u van ons de rekening;
 
Wij komen ook langs wanneer u niet thuis bent.
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Wilt u een vaste hovenier? 

Heeft u kennis mogen maken met een hovenier van De Biesbosch 

Gijsbers Groep én wilt u deze hovenier vaker terugzien? 

Ga dan voor het gemak van een vaste hovenier. En geef uw voorkeur 

aan ons door bij het inplannen van een afspraak. Wij sturen dan de 

gewenste hovenier op de juiste data naar u toe. 



Willy uit: Dordrecht

Al jaren betrouwbare en prettige samenwerking,  
heel vertrouwd en niet te duur. Steeds dezelfde  
medewerker is ook prettig.

Goede service, goed behandeld!Dit voeren we met veel plezier en  
aandacht voor u uit 

Wij maken het buiten weer  
écht bijzonder! 

Moeten er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd 

tijdens het tuinonderhoud? Geef het op tijd door 

en de hovenier neemt meteen alle materialen en 

benodigdheden mee om de tuin te herstellen!

Heeft u plots een tuinprobleem? Bijvoorbeeld een plaag 

of slechte afwatering? We geven altijd een passend 

advies af. En lossen het natuurlijk snel voor u op!

Diverse snoeiwerkzaamheden (hagen, bomen en struiken); 

Voor het maaien of herstellen van het gazon; 

Voor het verwijderen van groene aanslag en mos van uw tegels;  

Het opruimen en verwijderen van onkruid en gevallen blad(eren); 

Voor de verzorging van uw vijver en vijverplanten.

Met de volgende onderhoudswerkzaamheden zijn wij u graag van dienst:

Alleen op aanvraag voeren wij de volgende werkzaamheden uit: 

Wij inspecteren uw bomen op ziektes en plagen (VTA-inspectie). U 

bent als boomeigenaar aansprakelijk voor de schade die uw boom 

aan kanrichten (zorgplicht). Wij adviseren daarom om iedere 2 jaar 

uw bomen te laten inspecteren op verborgen gebreken; 
 
Op aanvraag planten wij nieuwe tuinplanten en bloembollen in; 

Wij reinigen uw bestrating met onze borstelmachine.
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Geniet van meer dan 40+ jaar ervaring
De hoveniers van De Biesbosch Gijsbers Groep zijn gediplomeerde 

vakmensen en beschikken over diepgaande groenkennis. Met 40 jaar 

ervaring in de groensector, vertrouwt u op een betrouwbare dienst-

verlening! Daarbij beschikt de organisatie over diverse certificeringen 

ten behoeve van het werk. Zo zijn we in het bezit van de volgende 

certificeringen: ISO-9001, VCA* en het CO2-Bewustheidscertificaat. 

De juiste bodemverbeteraar voor uw tuin

Tuingrond met essentiele voedingsstoffen is belangrijk voor al uw 

tuinplanten. Met een bodemverbeteraar brengen wij de balans terug 

in uw tuin en geven we de planten weer mogelijkheden om te groeien. 

 

Borderrenovaties mogelijk!

Ook voor het renoveren van uw plantenborders 

rekent u op de vakmanschap van onze 

hoveniers. Wij adviseren om dit periodiek 

opnieuw uit te laten uitvoeren. Planten worden 

in de loop der tijd namelijk groter en gaan 

overwoekeren. Daarom kijken we graag samen 

met u wat er mogelijk is. Zodat u weer geniet 

van het mooie uitzicht op uw border! 

Het verticuteren van het gazon

Verticuteren van het gazon is jaarlijks nodig om uw gazon in goede 

conditie te houden. Met het verticuteren halen wij dode grassen en 

mossen weg én zorgen we voor een gezond en groen gazon!

Het bekalken en bemesten van het gazon

Het bemesten en bekalken van het gazon is een noodzakelijk onderdeel 

van het jaarlijkse onderhoud. Door het gazon te bekalken bereiden we 

het gazon voor op het groeiseizoen. 

Het bemesten vindt plaats op een later moment, zodat alle bruikbare 

voedingsstoffen goed kunnen doordringen in de bodem. 



Altijd schone terrastegels met behulp  
van onze borstelmachine!

Met onze Terrazza MC borstelmachine reinigen we uw terras en  

tegels moeiteloos. Groene aanslag zorgt voor een ‘verouderde  

uitstraling’ van uw terras. Laat uw terrastegels daarom opfrissen, 

zodat u snel weer geniet van een gloednieuw terras!
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Natuursteen; 
 
Beton en betontegels;
 
Houten vlonderplanken;

Kunststof planken.

De Biesbosch Gijsbers Groep gebruikt deze reinigingstechniek o.a. bij:

Houd uw terras en paden in de 
tuin zo veilig mogelijk

Onze Terrazza MC Borstelmachine voorkomt 

dat u zal uitglijden en dat u zich zal bezeren. 

Door de gepatenteerde borsteltechniek reinigt de Terazza MC de  

ondergrond, zonder beschadiging te veroorzaken. 

Tijdens het reinigen van de bestrating wordt de voeg van de  

bestrating schoongemaakt en wordt tegelijkertijd weer opgevuld. De 

machine drukt het zand namelijk de voeg in. Dat maakt de machine 

eenvoudig in gebruik. Het enige wat hierna nog rest is het verwijderen 

van het overtollige zand. 

Onze borstelmachine reinigt grondiger dan de  
hogedrukreiniger en voorkomt slijtage

Veel mensen gaan zelf aan de weer met een hogedrukreiniger voor 

het reinigen van de bestrating in de tuin. Het grote nadeel daarbij is 

dat een hogedrukreiniger de bovenste laag van de tegel wegspuit. Dit 

zorgt er vervolgens voor dat de tegel sneller vuil opneemt. De  

hogedrukreiniger biedt u wel enig resultaat, maar slijt de tegel sneller. 

De borstelmachine is in het leven geroepen om deze schade te  

voorkomen. Daarmee worden uw tegels grondig gereinigd, zonder 

enige schade toe te brengen. Uw terras, vlonder, wandel, en  

looppaden gaan zo nog langer mee. 



Wij zijn ook voor VVE's, zorginstellingen 
bedrijven actief met tuinonderhoud 

De Biesbosch Gijsbers Groep is ook voor VVE's, zorginstellingen en 

bedrijven actief met grondig tuin/balkon onderhoud. Voor het herstel-

len van borders, het inplanten van nieuwe planten, vervangen van  

terrastegels of het realiseren van een nieuw tuinontwerp. Wij pakken 

grote en kleine klussen met gemak aan voor deze zakelijke klanten.  

 

Meer weten? Mail uw verzoek voor zakelijk tuinonderhoud meteen 

naar ons toe via het e-mailadres: info@debiesboschgijsbersgroep.nl.  

Wij stemmen het onderhoud 
volledig af op uw wensen!

Geniet daarbij altijd van een eerlijk advies van 

één van onze medewerkers. 

Geniet van 'de vakantiehovenier!'

Wat houdt 'de vakantiehovenier' precies in? Wij verzorgen uw tuin in  

de tijd dat u afwezig bent, zodat u bij terugkeer van de vakantie nog 

van kunt genieten. Met tuinonderhoud tijdens uw vakantie staat uw 

tuin er de hele vakantie mooi en netjes bij.

Wat doen we precies tijdens uw afwezigheid? Wij nemen een scala 

werkzaamheden voor u uit handen. Denk aan het maaien van het gras, 

het bemesten of bekalken van het gazon, het snoeien van bomen of 

heggen, het bijhouden van uw tuinborders en het verwijderen van  

onkruiden en gevallen bladeren en vijveronderhoud. 

Kapotte tuinonderdelen zullen we in overleg met u vervangen of  

herstellen. Wilt u ook gebruik maken van de vakantiehovenier? Vraag 

deze dan aan via onze website: www.debiesboschgijsbersgroep.nl. 



Precies weten waar u aan toe bent? Ontvang 

een offerte van uw plannen inclusief een heldere 

omschrijving van de werkzaamheden. Vraag een 

offerte op maat aan via de website of geef uw 

verzoek telefonisch aan ons door: 

www.debiesboschgijsbersgroep.nl/offerte-op-maat 

Of bel met: 078 - 61 65 792

DE BIESBOSCH
GĲSBERS GROEP BV 

Maak het buiten gewoon 
weer bijzonder!

Meer weten?

Wilt u meer te weten komen over tuinonderhoud 

bij De Biesbosch Gijsbers Groep? Wij nemen uw 

onderhoudswerkzaamheden geheel uit handen!  

 

Neem voor meer informatie contact op: 

Telefoon: 078 61 65 792
E-mail: info@debiesboschgijsbersgroep.nl  
Web: www.debiesboschgijsbersgroep.nl

Ontvang een gratis offerte!

Naast tuinonderhoud, biedt De Biesbosch Gijsbers 

Groep een ruim assortiment aan diensten aan in en 

rondom de tuin. U schakelt ons in het bijzonder in 

voor een deskundig 3D tuinontwerp, een professioneel 

beplantings- en/of verlichtingsplan, tuinaanleg, 

boomverzorging en diverse groenwerkzaamheden. 

Maak het buiten ook weer bijzonder met een hovenier 

van De Biesbosch Gijsbers Groep uit Dordrecht! 



DE BIESBOSCH
GĲSBERS GROEP BV 

Adres: Zuidbuitenpoldersekade 3A, Dordrecht  
TuinExperience: open op afspraak
Telefoon: 078 61 65 792
E-mail: info@debiesboschgijsbersgroep.nl  
Web: www.debiesboschgijsbersgroep.nl

Contactgegevens:


