Tuin
ONDERHOUD

Nestlé

Vertrouwen multinational

SELDENRIJK

Passie voor tuinen en automobielen
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Prettige samenwerking hotel

Allereerste indruk

bij bedrijfsterrein en tuin

Niet alleen binnen, maar ook aan de buitenkant van uw bedrijf moeten zaken goed op orde zijn. Een zorgvuldig
onderhouden bedrijfstuin draagt bij aan de professionele uitstraling van uw bedrijf. Het is een waardevol visitekaartje naar uw omgeving en bezoekers.
Naast een representatieve tuin wilt u ook dat uw complete bedrijfsterrein er altijd netjes én fraai bijligt. Ook dít
kunt u met een gerust hart aan onze hoveniers overlaten zodat u zich kunt bezighouden met úw core business.
De mensen van Buytengewoon kijken naar het totaalplaatje en streven maar naar één ding: tevredenheid bij onze
klanten. Voor minder doen wij het niet! Door efficiënt met onze tijd om te gaan, zijn wij in staat scherpe prijzen te
bieden. Bovendien is álles op uw bedrijfswensen af te stemmen: van kleine werkzaamheden tot volledig onderhoud. Een vrijblijvende offerte? Neem gerust contact op.

Een Buytengewoon onderhoudspakket
Op basis van de huidige beplanting en uw wensenpakket adviseren wij hoe uw bedrijfstuin er nog representatiever
kan uitzien of hoe deze onderhoudsvriendelijker kan worden. Minstens zo belangrijk is dat wij ervoor zorgen dat
uw tuin de uitstraling heeft die past bij uw bedrijf. Met andere woorden: een eenduidige uitstraling.
We maken een onderhoudsplan waarin alle werkzaamheden overzichtelijk zijn opgenomen. De evaluatiemomenten met u of uw facility-manager zijn ook bekend. Ook wanneer u een bedrijfsevenement organiseert, dit zijn
belangrijke contactmomenten met úw klant, nemen wij dit op. U kunt erop vertrouwen dat uw tuin/terrein er dan
op zijn allermooist bijligt.
Service staat bij Buytengewoon hoog in het vaandel. Wij kennen uw tuin als geen ander. Zelfs wanneer wij de
beregening niet voor u uitvoeren, krijgt u bericht wanneer bepaalde beplanting extra aandacht nodig heeft.

Hovenier
met persoonlijke aandacht
Wij koppelen onze hoveniers zoveel mogelijk aan
klanten. Een vast gezicht werkt voor iedereen prettig.
Onze hoveniers weten precies wat er moet gebeuren
zodat u er geen omkijken naar heeft.
Kwaliteit en Buytengewoon zijn onlosmakelijk verbonden. Ons bedrijf is gecertificeerd en wij werken te
allen tijde met professioneel gereedschap. Gegarandeerd nemen onze hoveniers dit altijd mee.
Netheid staat bij onze mensen voorop. Zowel uw
personeel als klanten hebben geen last van radio’s.
Wanneer er kans is op (geluids)overlast bij een grote
klus zoals werkverkeer geven wij dit tijdig aan.
Eén van onze kernkwaliteiten is samenwerking. Onze
hoveniers bespreken met u de uit te voeren werkzaamheden. Tevens maken wij een jaarkalender - afgestemd op uw beplanting en terrein - met als doel

‘Bedrijfstuin
uw visitekaartje’

een representatieve tuin het hele jaar door.

Aan u de keuze
U kunt bij ons een onderhoudsabonnement of contract afsluiten met de zekerheid dat uw bedrijfstuin

Veenweg 66, 8075 PS Elspeet

er altijd netjes bijligt. Uiteraard kunt u ook zelf bepa-

tel. (0577) 49 00 94

len wanneer u bezoek krijgt van onze professionele

ontwerp@BUYTENGEWOON .nl

hoveniers.

hovenier@BUYTENGEWOON .nl

keuze
Uw tuinonderhoud
			goed geregeld

In gezamenlijk overleg bespreken wij het aantal bezoeken en de periode om uw
bedrijfstuin te verzorgen. Wij noemen dit een onderhoudsplan.
Hieronder een overzicht van de soorten contracten die wij aanbieden.
			 Wij komen graag (vrijblijvend) op bezoek om gezamenlijk te bepalen welk contract
het best bij uw bedrijf past.
U wilt het nog anders? Geen probleem. Wij zorgen voor een offerte op maat.
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“Passie voor tuinen en passie voor automobielen vinden elkaar“

Compleet seizoensonderhoud
In de lente krijgt de tuin een grote beurt: dode planten worden vervangen en de eenjarige beplanting wordt aangebracht. Het laatste mag niet te vroeg in het seizoen gebeuren, net als het verversen van planten- en bloembakken, dus
daar komen wij graag later voor terug.
In de maanden hierna houden wij uw bedrijfstuin in een perfecte conditie. Wij onderhouden uw gazon, tuinplanten,
bomen/hagen/heesters en eventueel de vijver. Daarnaast verzorgen wij graag de beregening of leggen we een systeem
aan. Ook het installeren van een drainagesysteem is mogelijk.
In de herfst maken wij uw bedrijfstuin winterklaar. Denk hierbij aan het nodige snoeiwerk, het verwijderen van nietvorstbestendig groen en bemesting van uw grond. Uiteraard kunnen wij ook de dakgoten van uw bedrijf schoonmaken.

SELDENRIJK
Seldenrijk B.V. is een begrip in Harderwijk en Doornspijk. Voor zowel gloednieuwe auto’s, exclusieve auto’s als occasions hét aangewezen adres waar
een gevarieerd aanbod in een sfeervolle ambiance wordt gepresenteerd.
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Volledig onderhoudscontract
Een compleet contract dat het volledige onderhoud van uw tuin en terrein omvat. U moet hierbij denken aan de intensieve werkzaamheden aan het begin en einde van het seizoen en ook het reguliere onderhoud (in de zomer 1 á
3-wekelijks). Bij regulier onderhoud gaat het om het onderhouden van gazons, bomen/hagen/heesters, de beregening
van bepaalde planten in droge perioden, het verwijderen van onkruid en het voorkomen van ziektes en ongedierte; ook

Sinds 2006 werkt Seldenrijk met Buytengewoon. “Wij begonnen met een

Niets is ze te gek. Gewoon aanpakken en doorwerken.

klein tuintje bij een huis. Inmiddels verzorgt Buytengewoon ook beide

Niet onbelangrijk; ook kostentechnisch gezien is het een interessante

bedrijfstuinen. In Harderwijk hebben wij bij het gloednieuwe kantoor an-

partner.”

nex showroom volledig carte blanche aan ze gegeven. De enige eis was
dat de tuin onderhoudsvriendelijk moest zijn. Ze kennen de stijl van ons

Alles uitbesteden

bedrijf en hebben volledig passend bij het bedrijf een tuin ontworpen.

Seldenrijk heeft een vast contract met Buytengewoon afgesloten. Dit

Het is een prachtig groen kader met hoogstaande detaillering. Het pand is

contract omvat het volledige onderhoud van de tuinen en het terrein.

in het water gezet met het accent op de entree”, legt Corne Seldenrijk uit.

Dus intensieve werkzaamheden aan het begin en einde van het seizoen
en het reguliere onderhoud van gazons, bomen en hagen. De beregening

uit vijvers. Daarnaast houden wij uw straatwerk in de gaten en controleren de omheining en/of tuinverlichting.
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Flexibel seizoenscontract
Flexibel seizoenscontract is een abonnement waarbij wij per seizoen opnieuw bepalen welk onderhoudsschema wordt
aangehouden afhankelijk van uw terrein. Maar ook afhankelijk van uw commerciële agenda. In het najaar een evenement? Wij zorgen ervoor dat er planten worden geplaatst die dán bloeien.

Aanpakken

van bepaalde planten, het verwijderen van onkruid en het schoonhou-

Buytengewoon staat voor Corne Seldenrijk voor kwaliteit en vertrouwen.

den van de vijver zijn ook onderdelen. Tevens wordt het straatwerk en

Kernwaarden die bij Seldenrijk ook prominent aanwezig zijn. Hij zegt: “Ze

de tuinverlichting gecontroleerd. “Zij doen wat ze beloven. Bovendien

denken mee met de klant en werken indien nodig gewoon mee. Onlangs

heb je vaste gezichten bij Buytengewoon en weet je precies wie wie is.

moesten bij de aanleg van een drainagesysteem direct álle auto’s worden

Dit geeft rust. Wij kunnen ons dan op onze beurt bezighouden met ónze

laten plaatsvinden of we nemen het op in uw jaarkalender. Wij adviseren u om niet te lang te wachten met dit grote

weggereden.

eigen passie; namelijk auto’s!”

onderhoud. Als alles te ver doorschiet, kost het onderhoud onevenredig veel tijd.

Grote klussen
Wanneer u zelf iemand in dienst heeft voor het kleine onderhoud, dan kunt u Buytengewoon ook inschakelen voor
alleen de grote klussen in uw bedrijfstuin. Bij grote klussen zijn immers niet alleen kennis, maar ook speciale machines
vereist. Denk hierbij aan het rooien van bomen of het afvoeren van groen. U bepaalt zelf wanneer u het onderhoud wilt

hotel vierhouterbos
Midden op de Veluwe in Vierhouten ligt vakantiehotel het Vierhouterbos. Een gastvrije vakantieaccommodatie
voor mensen die op zoek zijn naar rust, natuur en bezinning. Comfort en persoonlijke aandacht kenmerken de
gelegenheid. De buiten- en binnentuinen dragen bij aan de uitstraling van het hotel

De familie Vochteloo runt het complex. “Ongeveer

Bytengewoon hebben wij geen vast contact: ze komen

zes jaar geleden ben ik met Buytengewoon in contact

een aantal keer per jaar. Zij zorgen voor onderhoud en

gekomen. Vanaf het begin ben ik meer dan tevreden en

het professionele snoeiwerk. Wij hebben eigen perso-

erg positief over dit bedrijf. De communicatie verloopt

neel dat we ook inzetten voor kleine klussen in de tuin.

prettig. Ze geven goede adviezen en denken mee. Het

We doen het écht samen: onze eigen mensen voor het

personeel is erg kundig en vriendelijk. Ook hebben ze

lichte werk zoals sjouwen met zand en de mensen van

een hoog tempo. Het personeel van Buytengewoon

Bytengewoon voor een stuk advies én deskundigheid.

stemt de werkzaamheden af op je bedrijf. Pas als onze

Een ideale combinatie én een financieel aantrekkelijke

bustocht dagjesmensen vertrekken, pakken zij de blad-

oplossing. Bovendien hebben wij één aanspreekpunt.

zuigers. Een radio hebben zij sowieso niet aan. Dát heb

Dit is wel zo prettig.”

ik bij andere bedrijven nog niet eerder meegemaakt.
Met andere woorden; zeer professioneel”, aldus de
heer Vochteloo.

Samen
Omdat wij een stichting zijn zonder winstoogmerk zoek
je naar mogelijkheden om de kosten te drukken. Met

Verrassende binnentuin

“Ze stemmen
goed af en
denken mee”

Bezoekers blijken altijd blij verrast als ze de binnentuin
zien. “Ze verwachten niet dat achter de gevel zo’n mooie
tuin is aangelegd. Wij hebben bij de aanleg van deze
tuin de eerste aanzet gegeven. Buytengewoon heeft dit
heel goed uitgewerkt. Het is een plaatje geworden.”

NESTLÉ
Voor een internationaal bedrijf als Nestlé zijn het kantoor, het fabriekspand én de omliggende terreinen een
waar visitekaartje. Johan de Ruiter, supervisor Facilitaire Dienst bij Nestlé, werkt ruim zes jaar buitengewoon
prettig samen met Buytengewoon.

“In onze zoektocht naar een geschikt tuinbedrijf heeft

miteit’ is - er komt bijvoorbeeld plotseling hoogwaardig

Nestlé diverse partijen in het offertetraject meegeno-

bezoek - komen ze direct na één telefoontje. Ze halen

men. Buytengewoon is het toen geworden. Nestlé heeft

de bladeren weg en vullen de bloembakken. Ze zorgen

vervolgens een jaarcontract met ze afgesloten. Wij

er altijd weer voor dat ons bedrijf er spic & span bijligt.”

spreken dit elk jaar opnieuw zorgvuldig door: soms valt

“Vertrouwen
multinational
Nestlé
in Buytengewoon”

er iets af en soms voeg je werkzaamheden toe. Altijd in

Vast gezicht

goed overleg. Buytengewoon houdt álle tuinen op het

Bij een fabriek staan veiligheids- en hygiëneregels zeer

fabrieksterrein bij, maait alle grasvelden die eromheen

hoog in het vaandel. Bij Nestlé is dit niet anders. “Iedere

liggen, verwijdert alle bladeren in de herfst, verzorgt

bezoeker krijgt een korte cursus over deze regels. Om-

het snoeiwerk én houdt de vele bloembakken bij. Dit

dat Buytengewoon bijna altijd dezelfde hoveniers laat

is een behoorlijke oppervlakte”, verduidelijkt Johan de

komen, kennen ze de regels en beschikken over een ei-

Ruiter.

gen pasje. De medewerkers van Buytengewoon kunnen
zo in- én uitlopen. Dit is voor ons erg prettig. Je hoeft

Snel schakelen

niet telkens de regels opnieuw uit te leggen aan steeds

Hij vervolgt: “Ik kan niet anders zeggen dan dat ze altijd

wisselende mensen. De vertrouwensband is gewoon

goed werk leveren. Het serviceniveau is altijd hoog.

goed.”

Het personeel is netjes en vriendelijk. Als er een ‘cala-

