
Exclusieve en evenwichtige tuinontwerpen
Vakkundige tuinaanleg en -onderhoud



Wij zijn Rodenburg Tuinen...

Ons team bestaat uit professionals op elk vakgebied. 
Met ruim veertig jaar ervaring in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen in 
binnen- en buitenland beheersen wij alle disciplines. 
Modern of natuurlijk, de wensen van de klant staan bij ons centraal. 
Uitgangspunt is altijd om een buitenruimte te realiseren die past bij de omgeving en 
opdrachtgever. 

Wilt u meer over ons weten? In deze brochure stellen wij onszelf graag aan u voor. U bent 
natuurlijk ook van harte welkom op ons kantoor in Woerden. De koffie staat altijd voor u klaar!



Over ons...
Wij wonen en werken in “het Groene Hart”.
Midden in het Groene Hart van Nederland, in Woerden, ligt de oorsprong van ons bedrijf. 
Alle medewerkers hebben een hart voor groen, ons vak is onze passie. Dagelijks zijn wij bezig 
met het mooier maken van de buitenruimte en worden mensen blij als wij zijn geweest. 
Daar doen wij het voor, elke dag weer!

Wij zijn nieuwsgierig,
en luisteren goed naar uw wensen en eisen. 
Graag nemen wij de uitdaging aan om tuindromen te verwezenlijken. 
Met onze ervaring, deskundigheid en gevoel voor detail zijn wij ervan overtuigd
u op alle vlakken van dienst te kunnen zijn. 

Wij verrassen u graag,
met onze ontwerpen, dienstverlening en nazorg. Daarnaast bieden we zekerheid en geen 
verrassingen omtrent het gestelde budget en planning. Bij ons is afspraak nog steeds afspraak.

Wij adviseren en begeleiden u vanaf dag 1.
Omdat wij alle disciplines in huis hebben kunnen wij vanaf de eerste gesprekken 
tot aan de oplevering uw gehele project begeleiden.  
Welke stijl en grootte uw droomtuin ook heeft, wij adviseren u om stijlvaste keuzes te maken 
zodat het eindbeeld “klopt”.

Wij streven naar perfectie.
Pas als u tevreden bent zijn wij dat ook. Het einddoel is om uw droomtuin te realiseren 
binnen het gestelde budget. Door creatief mee te denken, te vernieuwen en steeds het hoogst 
haalbare neer te zetten hopen wij uw verwachtingen te overtreffen. 



In vijf stappen naar uw droomtuin!
U weet wat u wel én wat u niet wilt in uw droomtuin. Heeft u een nieuw huis gekocht, laat u het bouwen 
of bent u gewoon uitgekeken op uw groene ruimte? Waar moet u beginnen en waar dient u rekening mee te houden? 
Wij helpen u graag verder in dit proces. Er komt namelijk van alles kijken bij het realiseren van uw tuin binnen het beschikbare 
budget. Door onze jarenlange ervaring beheersen wij alle disciplines. 
Hier vindt u een eenvoudig stappenplan van droom naar werkelijkheid. 
  

Stap 1. Kennismaking & Ideeën

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? In een eerste 
kennismakingsgesprek kunt u precies vertellen wat u verstaat 
onder uw droomtuin. Wilt u een natuurlijke tuin met veel 
bloeiende  planten of juist heel modern en strak vormgegeven? 
Uw wensen, eisen en budget vormen het uitgangspunt voor ons. 
Samen met u bepalen we wat de volgende stap is.



Stap 2. Schetsen & Ontwerpen

Als uw pakket van eisen bekend is kunnen we gaan schetsen! 
Onze tuinarchitect zet uw ideeën op papier. 
Het schetsontwerp wordt uitvoerig met u besproken en zonodig 
aangepast. We schetsen zolang door tot uw 
droomtuin op papier staat. Dit wordt het definitieve tuinontwerp. 



Stap 3. Offerte & Voorbereiding

Op basis van het definitieve tuinontwerp wordt een gedetailleerde 
offerte gemaakt en met u besproken. De gekozen materialen worden 
getoond en samen met u afgestemd. Aan de hand van referentiefoto’s 
worden onderdelen visueel gemaakt. Zo weet u wat u kunt verwachten! 
Zodra de offerte is goedgekeurd worden de werkzaamheden samen met 
u ingepland. Eventuele technische details worden verder uitgewerkt, 
evenals het beplantingsplan. Tijdens de werkvoorbereidingen worden 
deze plannen steeds met u besproken en afgestemd.  



Stap 4. Realisatie & Oplevering

Nu gaan we écht beginnen! Van het grond- en straatwerk tot de 
kleinste details realiseren onze vakmensen uw droomtuin in een 
strak geregisseerd programma. U heeft tijdens de uitvoering een 
vast aanspreekpunt. Wij houden regelmatig contact met u om de 
voortgang te bespreken en eventuele wijzigingen tijdens de 
werkzaamheden af te stemmen. Doordat wij alle disciplines in huis 
hebben blijft de regie bij ons. Geen verrassingen achteraf dus!



Stap 5. Genieten!

Na de realisatie wordt uw droomtuin opgeleverd. Als er onverhoopt 
onvolkomenheden zijn worden deze verholpen, gegarandeerd!
U heeft een volledig jaar garantie op alle gebruikte materialen en 
werkzaamheden, inclusief beplanting! 
U hoeft nu alleen nog maar van uw tuin te gaan genieten!
Voor het tuinonderhoud ontvangt u van ons een handleiding voor de 
meest voorkomende werkzaamheden. Uiteraard kunnen wij u ook 
volledig ontzorgen met een onderhoudscontract.
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