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Jasper den Ouden

buitenruimte

tuinonderhoud
en groenvoorzieningen

Het groenbedrijf
in de regio.
Voor al het werk in
uw buitenruimte.
Jasper den Ouden Buitenruimte is een jong en
dynamisch bedrijf wat zich richt op het inrichten,
en onderhouden van tuinen en (kleinschalige)
groenvoorzieningen. Oftewel Buitenruimtes.

- eenmalig onderhoud en contract onderhoud
- aanpassen van beplanting en bestrating
- herinrichten van beplanting en bestrating
- leveren / plaatsen diverse beplantingen,
tuinmaterialen en bomen
- verhuur groenvoorziening en
cultuurtechniek

Particulieren, kantoren, recreatie-exploitanten, en
vakantieparken zijn enkele opdrachtgevers die tot
de klantenkring behoren. Of dat het nu een particulier is die zijn tuin wil laten veranderen, of een
kantoor die het onderhoud van de tuin uit handen
wil geven.
Jasper den Ouden maakt van elke buitenruimte
een ‘’Jasper den Ouden’’ buitenruimte !

voor uitgebreide informatie:

www.jasperdenouden.nl

Ook het onderhoud en het (gedeeltelijk)herinrichten van recreatievoorzieningen zoals campings,
dagrecreatie terreinen, en vakantieparken behoort
tot de specialismen van jasper den Ouden.

www.kastanjehoutenhekwerk.nl

Naast het onderhoud van tuinen, en groenvoorzieningen is Jasper den Ouden ook de specialist
voor het leveren, en plaatsen van kastanjehouten
afrasteringen. Naast deze afrasteringen die vervaardigt zijn uit ongeschaafd kastanjehout, kan Jasper
den Ouden ook zorgen voor speeltoestellen, en
andere aanverwante producten die van hetzelfde
materiaal gemaakt zijn.

info@jasperdenouden.nl
tel:. 06- 30970375

Voor het inrichten, en onderhouden van (landschaps)tuinen en kleinschalige groenvoorzieningen
werkt u samen met jasper den Ouden constant,
doelgericht aan het juiste resultaat !

hekwerken en
afrasteringen

recreatie

Voor overig contact:

Jasper den Ouden buitenruimte

Heulenslag45
2917VG Bleskensgraaf
Bedrijfsgegevems:

kvk : 24432344
btw : NL1809.14.558B01
rek : 108786889

- eenmalig periodiek en contract onderhoud
- het aanpassen en (her)inrichting
recreatievoorziening
(campings – dagrecre atie – vakantieparken)

- levering en plaatsing diverse typen hekwerk
- levering en plaatsen speeltoestellen
- levering en plaatsing blokhutten
- levering en plaatsing picknicksets
- producten op aanvraag
- nestkastjes

