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Perfect
onderhouden
groen
Vroeg in de ochtend, op het pas aangelegde gazon ligt nog wat dauw.
De hovenier van Ruitenheer is geconcentreerd bezig om de heg perfect
strak te snoeien. Zodat de klanten en werknemers van het bedrijf
kunnen genieten van een keurige entree.

www.ruitenheer.nl

24-uurs service & onderhoud

GROENVOORZIENING

Ruitenheer
Naast groenvoorziening kunt u bij
ons terecht voor gevelonderhoud,
schilderwerk, schoonmaak,
calamiteitendienst, hygiëne
care, beveiliging, bouw, en
vloeronderhoud.

Uw wensen
staan centraal,
24 uur per dag

Een strak gemaaid gazon en

bermen perfect te onderhouden.

gevarieerd groen zonder onkruid

Onze medewerkers hebben een

doet de uitstraling van uw bedrijf

passie voor groen en zijn pas

goed. Bij Ruitenheer zorgen

tevreden wanneer u dat bent.

wij voor modern aangelegd en
onberispelijk gesnoeid groen.

U vraagt wij maaien
Maar daar blijft het niet bij. U kunt

Uw wensen zijn ons uitgangspunt.

Aanleg én onderhoud
zonder verrassingen

er van op aan dat Ruitenheer

Wij gaan gewoon door waar anderen

De aanleg en het onderhoud van

en aanleg, snoeiwerk tot 35

stoppen, 24 uur per dag en 7 dagen

uw gazon, heg, bomen en ander

meter en het rooien en frezen van

groen voeren we uit volgens de

boomwortels kunt u ook alle andere

RAW-systematiek. We werken met

voorkomende werkzaamheden aan

beeld- en presentatiebestekken. Als

ons overlaten. Denk aan maaien,

opdrachtgever weet u precies waar

het keppelen van ruwgras en het

u aan toe bent. Onze hoveniers

aanleggen van gazons. Bovendien

controleren en rapporteren hun

rooien en vellen wij bomen en

bevindingen voordat ze aan de slag

planten en verplanten wij (zware)

gaan.

bomen.

Groene vingers

Laat alle voorkomende

Alle voorkomende werkzaamheden

werkzaamheden in het groen op

in het groen op uw terrein behoren

uw terrein over aan Ruitenheer.

tot ons vakgebied. Ruitenheer heeft

Wij garanderen een zorg minder

alle materieel in huis om gazons en

en een resultaat waar u trots op

per week. Wij zijn benieuwd wat we
voor u kunnen doen!

grondig uitpakt. Naast grondwerk

bent.

Hoofdkantoor
Transistorstraat 71
1322 CK Almere
Arnhem
Den Bosch
Rotterdam
Diemen

Postbus 60050
1320 AB Almere

(026) 327 35 42
(073) 642 73 68
(010) 204 59 23
(088) 697 55 60

www.ruitenheer.nl

Bel ons, 24 uur per dag

(020) 697 55 60

24-uurs service & onderhoud

