
 
Uw tuin tot in de puntjes verzorgd! 

Hoveniersbedrijf Rietveld staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid, 
netheid en persoonlijk contact. Wij zijn actief in particuliere 
tuinen, variërend van kleine voortuinen tot tuinen van meer dan 
5.000 m2. Tevens zijn wij actief in de zakelijke sector. 
 
Na de vakopleiding tot hovenier te hebben gevolgd en de benodigde vakkennis en praktijkervaring 
opgedaan te hebben bij diverse hoveniersbedrijven, is Arjan Rietveld zijn eigen hoveniersbedrijf gestart. 
Hoveniersbedrijf Rietveld is gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van uw tuin.  
 
Met deze site hopen wij u naar tevredenheid te kunnen informeren over onze mogelijkheden. Mocht u 
verdere informatie wensen, neem dan contact met ons op. 
 
Aanleg 

Heeft u zelf al ideeën hoe uw tuin eruit moet komen te zien? Of weet u niet waar te beginnen? Wij kunnen 
u op weg helpen met het verzorgen van een tuinontwerp of door het geven van advies. Heeft u al een 
tuinontwerp en gaat het om het aanleggen ervan? Ook dan kunnen wij u van dienst zijn. Voor uw ideeën 
blijven wij open staan. 
 
Of het nu gaat om de aanleg van uw hele tuin of om een gedeelte ervan. Wij helpen u graag met het 
aanleggen van uw gazon, het maken van een border, het leggen van (sier-)bestrating voor uw terras of 
oprit of het aanleggen van vijvers. Ook voor het plaatsen van schuttingen kunt u bij ons terecht. 
 
Natuurlijk kunt u ook deskundig advies verwachten over de beplantingsmogelijkheden. Hierbij letten op 
wij op het aantal zonuren, de benodigde verzorging en de vochtigheidsgraad. 
 
Onderhoud 

U wilt lang van uw tuin kunnen genieten. Het maakt daarbij niet uit of u net een nieuwe tuin heeft laten 
aanleggen, uw tuin onlangs gerenoveerd heeft of al jarenlang geniet van uw huidige tuin. Het is belangrijk 
dat uw tuin goed wordt onderhouden. Hiervoor is goed en vakkundig onderhoud nodig. Ook wanneer u 
zelf groene vingers heeft, kan het interessant zijn om specifiek snoeiwerk uit te laten voeren door een 
hovenier. In een persoonlijk gesprek nemen wij graag uw wensen en onze mogelijkheden door. 
 
Als wij uw tuin gaan onderhouden, dan maken wij afspraken over het soort onderhoud en de kosten. Wij 
werken via afroep of op basis van een onderhoudscontract. Net waar u de voorkeur aan geeft. In een 
onderhoudscontract maken wij afspraken over het soort onderhoud voor een vast bedrag per afgesproken 
periode. 
 
Bij het onderhoud van uw tuin verzorgen wij de beplanting en vullen deze waar nodig aan. Natuurlijk 
wordt het tuinafval door ons afgevoerd. Er zijn twee mogelijkheden: periodiek onderhoud en extra 
onderhoud. 
 
Periodiek onderhoud 

Wilt u uw tuin een voorjaarsbeurt geven of winterklaar maken? Dan is periodiek onderhoud voor u ideaal. 
Bij periodiek onderhoud zorgen wij ervoor dat uw tuin er altijd netjes bij ligt. In overleg wordt besproken 
hoe vaak wij langskomen. Dat kan wekelijks, maandelijks, per kwartaal of wellicht één keer per jaar zijn. 
 
Extra onderhoud 

Soms is extra onderhoud van uw tuin noodzakelijk. Hiervoor kan vakkennis van een hovenier nodig zijn, 
bijvoorbeeld voor het verwijderen van een boom. 
 
Contact 

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 
 
Hoveniersbedrijf Rietveld 
Goudplevierstraat 187 
8043 JK Zwolle 
tel. 06-51472807 
KvK-nummer: 05077534 
www.hoveniersbedrijfrietveld.nl  
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