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langs voor een
vrijblijvend gesprek
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wij helpen u daar graag bij

Beekweg 52,
5815 CN Venray - Merselo
[t] 0478 54 63 39
[e] info@keutenvanloon.nl
[i] www.keutenvanloon.nl

Een verzorgd bedrijfsterrein draagt bij aan de uitstraling van uw
bedrijf en is ‘uw altijd aanwezige visitekaartje’. Dat kan de tuin
voor uw kantoorpand zijn, maar ook het groen rondom uw
fabriekshallen of een heel (bedrijven)park. Deze tuin of bedrijfsterrein is onderdeel van uw huisstijl, welke bepaalt of uw medewerkers, klanten en relaties u herkennen en of zij zichzelf daar in
kunnen herkennen. Hoveniersbedrijf Keuten van Loon zorgt ervoor
dat uw complete bedrijfsterrein er perfect bij ligt. Wilt u het hele
jaar verzekerd zijn van een goed onderhouden bedrijfsterrein en
een plezierige en stimulerende werkomgeving? Dan kunt u een
onderhoudscontract afsluiten of periodiek onderhoud aanvragen.

Waarom Keuten van Loon?
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Keuten van Loon heeft meer dan 50 jaar ervaring in het aanleggen
en onderhouden van tuinen en plantsoenen en is daarmee een
begrip in Venray en omgeving. Vakmanschap, een uitgebreid
modern machinepark en een snelle reactie, is waar ze al meer dan
50 jaar voor staat. Met creativiteit en prettige medewerkers die
met u meedenken wordt ervoor gezorgd dat uw terrein de
uitstraling en de beleving heeft die bij uw organisatie past. Daarbij
is maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de bedrijfsvoering van Keuten van Loon een belangrijk aandachtspunt.

De
sfeermakers

tuin
van uw

Heeft u een probleem of een specifieke vraag over uw tuin of
terrein, Keuten van Loon weet raad. Van ontwerp tot uitvoering,
Keuten van Loon gaat samen met u op zoek naar een passende
oplossing, biedt het totaalpakket en ontzorgt, dus bel gerust!

Naast regulier onderhoud is Hoveniersbedrijf
Keuten van Loon gespecialiseerd in:
Diverse soorten maaiwerk
Het maaien van slootkanten, gazons, bermen, enz.
Keuten van Loon is thuis in alle soorten maaiwerk. Kleine
moeilijk bereikbare plekken of grote velden, voor Keuten
van Loon is dit geen probleem.
Machinaal hegknippen
In korte tijd heel veel hagen knippen en toch in een strakke
rechte lijn. Bespaar geld door de hagen machinaal te laten
knippen. Goedkoop en snel, geringe stortingskosten voor
het snoeiafval, dit wordt door het mulchendek versnipperd
en komt terug bij de planten als voeding. Voor filmpjes
hiervan zie onze site.

Gladheidbestrijding

Duurzame onkruidbestrijding op verharding

Meer informatie

Keuten van Loon heeft geïnvesteerd in milieuvriendelijke
onkruidbestrijdingsmethoden. Ze maken beperkt of
helemaal geen gebruik van chemische middelen. Men
kiezen voor verschillende milieuvriendelijkere bestrijdingsmethoden zoals: thermische onkruidbestrijding, borstelen en
Select Spray, of een combinatie hiervan. Bekijk onze folder
‘duurzame onkruidbestrijding’ voor meer informatie.

Voor meer informatie en voorbeeldfilmpjes kunt u terecht
op de website: www.keutenvanloon.nl of neem contact op
met Sjors van Loon, tel. (0478) 54 63 39 of
info@keutenvanloon.nl

In de winter zorgt Keuten van loon voor een uitstekende
gladheidbestrijding middels strooien en of sneeuwschuiven.
Met een gladheidbestrijdingscontract bent u in de winterdag verzekerd van een begaanbaar terrein.

