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Vervriendelijk [uw tuin]
I k ko m g r a a g b i j u
langs voor een
vrijblijvend gesprek
Sjors van Loon

Wanneer is uw tuin aangelegd?
Wat was toen uw gezinssituatie?
Hoe stond u destijds zelf in het leven?

Uw wensen zijn waarschijnlijk in de loop van de
tijd veranderd. Voldoet uw tuin nog aan uw
behoeften van nu? Wat is er prettiger dan een
eigen tuin afgestemd op uw verlangens?
Keuten van loon denkt met u mee en zet zich in
voor een onderhoudsvriendelijke droomtuin,
waarin sfeer voorop staat, voorzien van uw
wensen voor nu én later!
Hoveniersbedrijf Keuten van Loon heeft zich de
laatste jaren gespecialiseerd in het ontwikkelen,
realiseren en onderhouden van seniorentuinen in
Venray en omgeving. Hierbij worden concrete
aanpassingen gedaan op het ouder worden in en
om het huis. Uw wensen staan hierbij centraal.

De
sfeermakers

tuin
van uw

In samenspraak met u maken wij een plan om uw
tuin te vervriendelijken, zodat het onderhoud geen
last meer is en het gebruik weer probleemloos
wordt. Ook kan uw tuin worden voorzien van een
geheel nieuw ontwerp. Hierbij maken kwaliteit en
duurzaamheid deel uit van onze bedrijfsfilosofie.

Gebruiks
vriendelijk

Onderhouds
vriendelijk

Genieten moet voorop staan. Tevens moet een tuin
gebruiksvriendelijk zijn. De tuin dient immers de mens.
Dat betekent een tuin zonder barrières, zonder obstakels, zonder hindernissen, zonder gevaarlijke situaties.

Tegenwoordig wordt een onderhoudsvriendelijke tuin
steeds meer gewaardeerd. Samen met u bekijken we
wat u zelf nog wilt en kunt doen en passen daar de
beplanting en de tuinaanleg op aan. Zo kan al een
heleboel winst worden geboekt, waardoor het onderhoud niet langer een probleem is. En wat u echt niet
meer zelf kunt, dat doen wij natuurlijk graag voor u.

Onze tuin
vervriendelijkt

tuin

voor jaren extra
plezier

Rollator- of rolstoel
vriendelijk
Misschien gebruikt u of uw naasten wel een rollator of
rolstoel. Dan moet uw tuin ook rollator- of rolstoelvriendelijk zijn. Dat betekent dat de tuin zo moet
worden aangepast dat trapjes en opstapjes verdwijnen en dat hoogteverschillen op een gebruiksvriendelijke manier worden overbrugd, zonder hinderlijke
oneffenheden.

De kinderen mogen dan het huis uit zijn, ze komen
natuurlijk wel nog op bezoek. Misschien brengen ze
de kleinkinderen wel mee. Een – deels (klein)kindvriendelijke tuin is dan een pre. Mocht het van
toepassing zijn, dan bekijken we in samenspraak met
u wat de mogelijkheden zijn. Het ideaal: een tuin voor
0 tot 100, met voor elk wat wils!

vervriendelijkt

speel

voor jaren extra
plezier

Gebruiksvriendelijk, rollator- of rolstoelvriendelijk,
onderhoudsvriendelijk, milieu- en omgevingsvriendelijk en (klein)kindvriendelijk, het zijn de manieren
waarop Keuten van Loon uw tuin kan vervriendelijken.
Neem vrijblijvend contact met ons op en we bekijken
samen met u wat de mogelijkheden zijn.
Vervriendelijk uw tuin!

[Klein]kind
vriendelijk

Mijn tuin

Uw tuin vervriendelijkt voor jaren extra tuinplezier!
Omdat u het waard bent!
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