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Op een mooie winterdag of een dag 

dat er sneeuw is gevallen is het

 leuk vertoeven in de tuin.

Een tuin is pas 

geslaagd als hij 

in de winter 

aantrekkelijk is.
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ELIET

4S ‘vier seizoenen’ versnipperaar

Het gepatenteerde ELIET versnippersysteem heeft als unieke eigenschap dat het zowat elke vorm van 
groenafval kan verwerken.  De Turbo DischargeTM  snipperafvoer werkt op basis van een echte blaasturbine 
die verstoppingsvrij zelfs het meest vochtige en bladrijke snoeiafval uitblaast.  Dit afvoersysteem 
genereert tegelijk ook een zuigkracht langs de invoertrechter die toelaat om in de herfst ook de gevallen 
bladeren probleemloos te versnipperen.   Deze zelfrijdende versnipperaar reist gewoon het hele jaar mee 
naar elk tuinonderhoud.  

ONTDEK ZELF DE UNIEKE TROEVEN VAN DEZE 4 SEIZOENEN VERSNIPPERAAR, 
EN VRAAG VRIJBLIJVEND UW TEST  VAN DE ELIET PROF 5 AAN OP  DEMO@ELIET.EU

Zodra men aan de slag gaat in de tuin ontstaat groenafval.  Echter dit snoeiafval verandert doorheen de verschillende seizoenen.   In de 
herfst worden hagen, struiken en heesters weer ingesnoeid. Zo ontstaan grote volumes aan fijn snoeihout, naast de bladeren die er in de 
herfst reeds in overvloed zijn.   Als tuinaannemer wil je  investeren in een versnipperaar om het hele jaar door te gebruiken.  Daarom ontwik-
kelde ELIET met zijn Prof 5 reeks een echte 4 seizoenen versnipperaar voor professionals.  

ELIET PROF 5 B HYDRO ZR

BEZOEK ONS IN HAL 8 OP STAND 8108 WWW.ELIET.EU

2140003031_ADV_6053.indd   1 13/11/15   11:15



_Voorwoord

  Be ORIGINAL
Doelen stellen, o zo belangrijk in het ondernemen. Ook als vakorganisatie uiterst belangrijk. 

Het doel, de missie van groen groeien : “De tuinaannemer versterken in ondernemen en 
vakmanschap”.

Visie : hierin verschillen we van mening. De manier “waarop” is getapt uit een ander vaatje. 
Meer bepaald uit het vat van de tuinaannemer zelf. Geen directeurspraatjes maar de taal van de 
tuinaannemer rechtstreeks waar ze moet zijn. Geen evidente keuze, maar samen met Jan, onze 
consulent, krijgen we overal meer respect en goodwill voor onze zaak. En deze is hard nodig. 
De besteding van de promotiegelden van de tuinaanlegsector mag gerust eens geëvalueerd 
en bijgestuurd worden. Ook de bestedingen van de sociale werkgeversbijdragen uit de 
tuinaanlegsector moeten nauwkeurig in de gaten gehouden worden. 

Kortom, de maatschappij verandert, de economie verandert dus ook de manier waarop we ons 
verenigen. Weinig lagen van besluitvorming, kort op de bal spelen en minimale overheadkosten.
Met AVBS/Boerenbond hebben heel wat mogelijkheden om een aantal zaken te realiseren. Laten 
we ze samen grijpen.

Gelukkig kan het Groen Groeien bestuur rekenen op een ruime input vanuit de leden. Daarom ook 
weer het gevarieerd programma dat eens een andere insteek kreeg en met een sessie als “koken 
met (on)kruiden”  een nooit geziene programmatie voorschotelt.

Ook de samenwerking met het ‘Tuin-Expert kwaliteitslabel’ gaat de goede kant op. In december 
worden de eerste gecertificeerde bedrijven aan het grote publiek voorgesteld. 

Veel leesplezier met het vierde nummer van 2015, en vergeet je lidmaatschap niet, ze heeft 
versterkende eigenschappen en een meerwaarde als vakman.

Marc Galle
voorzitter Groen Groeien 
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facebook.com/Agribex

@agribex

Organisatie: Onze partners:

Kom naar 
AGRIBEX
Ontdek alle producten 
en diensten voor aanleg 
en onderhoud van tuinen 
& groene zones

TUIN beleef uw toekomst

HEET U WELKOM

8 (PRODAY) >13 DEC 2015
BRUSSELS      EXPO
TICKETING: WWW.AGRIBEX.BE
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_ARTIKEL/THEMA

kijk je vooruit of 
steek je je kop 
in het zand?
De komende jaren verandert ook onze sector grondig. Verander je mee? 
Of denk je dat je er wel zal geraken op jouw manier? Groen Groeien zal je 
verrassen en je meenemen op een traject van professionele vooruitgang.  

Hoe dan ook, nieuwe technologieën en reglementeringen komen op ons 
af. Met de nieuwe fytolicentie is er al een aardige schifting gebeurd, is het 
nu bewust of niet, heel wat tuinaannemers hebben hun licentie niet tijdig 
aangevraagd. Ook inzake veiligheid valt er nog heel wat te gebeuren in 
onze sector. Wait en see.

Aarzel niet en zet je op de eerste rij. Met Groen Groeien ben je deskundig geïnformeerd via boeiende 
informatieavonden en cursussen. Een stijlvol en ‘up to date’ Groen Groeien magazine.

Maak gebruik van de vakinformatie op onze site en verzeker je van het juiste document en advies. Met Groen 
Groeien speel je mee op vlak van digitale aanwezigheid en kan je rekenen op een groot collegiaal netwerk.
Niet onbelangrijk, ook syndicaal werkt Groen Groeien constructief aan de toekomst van de 
sector. Groen Groeien waakt over je centen en zorgt dat ze juist besteed worden. Onze aanwe-
zigheid in Vlam, de cao onderhandelingen en tal van andere commissies is niet onopgemerkt 
voorbij gegaan. Tijd om aan de boom te schudden en onze sector echt op de kaart te 
zetten. Met z’n 5400 bedrijven, 9000 medewerkers en meer dan 2 miljard euro omzet 
mogen we niet langer talmen.

Voor slechts 269 euro ben je tot eind 2016 aangesloten bij de meest 
performante vakvereniging in Vlaanderen van en door tuinaannemers. 
Wij weten hoe de vork aan de steel zit en willen dit ook aan de wetstraat 
duidelijk maken!
Maak gebruik van ons netwerk en diensten en groei met ons mee! 
We verwelkomen je graag bij Groen Groeien.

Steeds tot uw dienst

Marc Galle
Voorzitter groen groeien
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u bent al lid van
 

groen groeien voo
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slechts 2 cinema

tickets per maand



Hebt u iets te melden?
Een nieuwigheidje?
Of eerder een wederkerend event?
Wilt u uw bedrijf in de “spot”-light 
plaatsen?
Wenst u uw kennis te delen met 
andere professionals?

Elma Multimedia
Bedrijvenlaan 1
2800 Mechelen
015 55 88 88
www.elma.be - info@elma.be

GROEN
SPOT

De nieuwe Iseki TLE3400 zal voor het eerst te bezien zijn in België op de Agribex beurs. 
Deze nieuwe economy compacttrekker is het eerste model dat wordt geproduceerd aan de 
nieuwe moderne productielijn in Indonesië. Uitgerust met een krachtige 39 PK Iseki motor, 
een hydrostatische transmissie met drie groepen en voorzien van een hefvermogen van 
1000 KG, leent deze trekker zich tot een grote diversiteit aan werken en is hij dus bijzonder 
breed inzetbaar. Met zijn aantrekkelijke prijs wordt verwacht dat deze trekker snel een vaste 
waarde zal worden binnen zijn segment en reeds de weg zal effenen voor de introductie van 
zijn grotere broer in 2017 

Speciaal voor de Agribex beurs zal de marktleider in de kleinere PK klasse, de Iseki 
TM3185, aan een nog attractievere prijs worden aangeboden, € 8.775 incl. BTW voor 
de basisversie met landbouwband. Deze actie loopt tot eind 
december. Voor meer info omtrent deze actie, de nieuwe 
TLE3400 of al de overige modellen van Iseki verwelkomen wij u 
graag op onze Agribex stand met nummer 8210 in Paleis 8.

Hilaire Van der Haeghe NV
Boomsesteenweg 174
2610 Wilrijk
www.vanderhaeghe.be
03/821.08.30

Versnipperen in 
superlatieVen
Voor de Vlaamse tuinaannemers is de ELIET 
SUPER PROF al lang geen onbekende 
meer. Eind vorig jaar blies deze ELIET 
versnipperaar immers 20 kaarsjes uit. De 
machine is een begrip geworden omdat 
het de eerste versnipperaar is met een 
wielaandrijving. Dankzij het vernieuwende 
concept van een zelfrijdende versnipperaar, 
kan men voortaan tot achter in de tuin bij 
het snoeiafval rijden, en moet dit niet langer 
weggedragen worden. Heel wat slimme 
tuinaannemers hebben zich deze manier 
van werken eigen gemaakt en kunnen op 
deze manier heel wat kostbare tijd uitsparen. 
Sinds september brengt ELIET zijn nieuwe 
Super Prof MAX op de markt. Naast tal van 
nieuwe snufjes zoals Eco EyeTM en AxeleroTM 
heeft de Super Prof MAX 25% meer 
vermogen dankzij een 23 pk motor. Alle 
groenafval tot en met 13 centimeter is voor 
deze motorversie kinderspel. 
Ontdek meer over deze iconische 
versnipperaar op www.eliet.eu

iseki nieuwtjes op agribex

noteer alVast in uw agenda!
Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 april 2016 verwelkomt VANDIX  alle  profes-
sionele vloerders, tuinaannemers en  tegelzaken  op hun toonpark in Oostende. Dit 
telkens van 10 to 17 uur. U kunt er niet alleen kennis maken met het  volledige VANDIX 
gamma, ook technische adviseurs van Buzon tegeldragers, HMK reinigings-en onder-
houdsproducten, Flowpoint voegmortels zullen aanwezig zijn en klaar staan om op 

jullie vragen te antwoorden.
Uiteraard wordt er door Vandix ook gezorgd 
voor hapjes en drank!
Locatie: 
Vandix
IZ Plassendale 3
Kuipweg 6
8400 Oostende
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HILLAIRE VD HAEGHEDE ZOEKTOCHT NAAR EEN COMPACTE, ZUINIGE EN 

KRACHTIGE GROENHAKSELAAR IS VOORBIJ.
AANSCHOUW DE PUMA !

Boomsesteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen)
Tél.: 03/821.08.58 • Fax: 03/821.08.83

www.vanderhaeghe.be

GS/PUMA 35D      Innoverend,vraatzuchtig en zuinig met energie.
• Nieuwe Power Mixed rotor voorzien van 4 rijen met in totaal 12 hamers en 6 messen om  

zuiniger om te springen met energie en brandstof
• Gemiddeld rendement van 27m³/u voor een toegelaten diameter tot 16 cm.
• Krachtige Kubota dieselmotor van 35 PK.
• Voorzien van een 40 cm breed invoertapijt voorzien van tanden om het materiaal nog beter in 

te voeren.
• Centrale besturing en controle via het Pilot system.

NIEUW

*Geadviseerde verkoopprijs exlusief BTW.
*korting geldig van 12/2015 t/m 03/2016 bij aankoop 

van een GS/PUMA hakselaar tijdens deze periode. 

Bezoek ons op 
Agribex - Stand 

8210
en ontvang

€ 1350 korting*

€ 29.250*ex BTW

Advertentie Puma NL.indd   1 4/11/2015   8:45:46
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In samenwerking met branche en beroepsorganisaties geeft Elma Multimedia business-to-business media uit. Wij  
koppelen informatiebehoefte van overkoepelende organisaties en hun leden aan die van adverteerders. Zo ontstaat een 
vakgerichte uitgave met een hoge toegevoegde waarde. Op deze wijze creëert Elma een ontmoetingsplaats voor afnemer 
en leverancier. Wilt u “mij” in “wij” veranderen, contacteer ons dan via  onderstaande gegevens. Wij helpen u graag verder.

MIJ
Doelgericht adverteren?

1. Knip op de stippellijn
2. Draai 180° 

Elma Multimedia B.V.B.A. | Bedrijvenlaan 1 | B-2800 Mechelen | Tel. +32 (0)15 55 88 88 | www.elma.be | info@elma.be

Stopper_A4_1_1 st_cmyk_1.indd   1 01-10-13   11:00



_ARTIKEL/THEMA

22-04/
01-05/1504-05/02/15

08-13/12/15
Floraliën 2016
Dynamisch en interactief bloemen en plantenfestival 

in de stad

Wanneer
van 22 april tot en met 1 mei 2016

Locatie
Citadelpark, Sint-Pietersplein, Leopoldskazerne en 

De Bijloke te Gent

Meer info op www.floralien.be 

Dag van de openbare 
ruimte 2016
Vakbeurs over ontwerp, inrichting, onderhoud en 

beheer van openbare ruimte 

Wanneer
woensdag 4 februari van 10 tot 21u en donderdag 5 

februari van 10 tot 17u

Locatie
Brussels Expo, Belgiëplein 1 Brussel

Meer info op www.openbareruimte.be 

Agribex
Internationale beurs voor akkerbouw, veeteelt, 

tuin en groene zones 

Wanneer
van dinsdag 8 tot en met zondag 13 december 2015 

van 10 tot 18 u.

Locatie
Brussels Expo, Belgiëplein 1, Brussel

Meer info op www.agribex.be

_AGENDA

AGENDA

Winterprogramma Groen Groeien 20152016

Praktijkdag Groen Groeien 
• zaterdag 5 december 2015 vanaf 10u00

• Bedrijfsbezoek Handelskwekerij Anrob NV, Veldeken 44A, Zele

• Bedrijfsbezoek Aannemingsbedrijf BVBA De Vlieger R & Cie, Schrijnwerkstraat 11, Zele

Studievergadering : (on)kruide
n in de tuinaanleg en sessie ko

ken met (on)kruiden

• donderdag 10 december 2015, 19u00 : Shamrock Tielt

• dinsdag 15 december 2015, 19u00 : 3Ri4en Rumst

• donderdag 17 december 2015, 19u00 : SOLV Sint-Truiden

Voor de tuinaannemer met partner

Studievergadering : Frequently
 Asked Questions (FAQ) van de tuinaannemers

• donderdag 14 januari 2016, 19u00 : Shamrock Tielt 

Groen Groeien ‘’On the road’’
• donderdag 21 januari 2016 vanaf 14 uur – Hoegaarden

Met bezoek aan de brouwerij van Hoegaarden

Feestelijke netwerkvergadering met receptie

Nieuwjaarsreceptie Groen Groeien: 
• donderdag 4 februari 2016, 19u00 : graszoden David Lannoo in Pittem

Studievergadering : groendaken
 met helofyten en vijverzuivering

:

• 16 februari 2016, 19u00 : 3Ri4en Rumst

• 18 februari 2016, 19u00 : SOLV Sint-Truiden

• 3 maart 2016, 19u00 : Shamrock Tielt

19Groengroeien

In samenwerking met branche en beroepsorganisaties geeft Elma Multimedia business-to-business media uit. Wij  
koppelen informatiebehoefte van overkoepelende organisaties en hun leden aan die van adverteerders. Zo ontstaat een 
vakgerichte uitgave met een hoge toegevoegde waarde. Op deze wijze creëert Elma een ontmoetingsplaats voor afnemer 
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_INTERVIEW

Koen Vanhaverbeke, een 
tuinaannemer uit het Oost-
Vlaamse Zulte, met zijn bedrijf 
gevestigd in het West-Vlaamse 
Oeselgem, creëert graag tuinen 
specifiek op maat geknipt 
naar de wensen van de klant.  
Benieuwd naar zijn visie op onze 
b(l)oeiende sector. 

Koen, jij bent reeds 20 jaar actief 
als tuinaannemer en boomverzorger.  
Vanwaar de passie voor het vak? 
Als zoon van een landbouwer, overwe-
gend actief in de melkveehouderij, was ik 
als kind al geboeid door alles wat met de 
natuur te maken had.  Niettegenstaande 
mijn ouders een melkveebedrijf uitbaat-
ten, was ik toch eerder aangetrokken tot 
de groenteteelt en vooral de glastuinbouw.  
De liefde voor de natuur en vooral voor de 
planten zat er toen al goed in.  Vandaar 
ook de keuze voor 3 jaar tuinbouwschool 
in Tielt, gevolgd door 3 jaar biotechniek in 
Roeselare.  Ik was eigenlijk wel geboeid 
door de ‘in vitro’ cultuur en volgde zo de 
graduaatsopleiding (heden ten dage heet 
dit ‘bachelor’ ) agro-industrie, waar ik heel 
wat kennis opdeed.  Eens afgestudeerd 
kon ik eigenlijk onmiddellijk aan de slag 
bij een tuinaannemer uit de buurt.  Om 
mijn kennis en werkervaring te verruimen 
werkte ik nog enkele jaren bij een tweede 
bedrijf, Tuinen Desauw, waar ik kon mee-
werken aan diverse grotere projecten en zo 
heel wat kennis en ervaring genoot.

“Voor mij is een tuin 
maatwerk, een persoonlijk 
gegeven, niet een 
herhaling van dezelfde 
gegevens, wat leidt tot 
clichés. “

 En hoe verliep het dan verder? 
Ja, inderdaad toen ben ik mijn eigen bedrijf 
gestart als zelfstandig tuinaannemer.  In 
de beginjaren lag de focus vooral op het 
onderhoud van tuinen zoals gazononder-

Koen Vanhaverbeke
houd, scheren van hagen en met de 
jaren meer en meer grotere snoei-
werken.  Vooral dit laatste boeide me 
wel, eigenlijk ben ik tuinaannemer 
- boomverzorger.  Uiteraard kon ik dit 
niet meer alleen aan en nam ik een 
werknemer in dienst.  Zo kreeg ik wat 
meer ruimte om me toe te spitsen op 
het creëren en aanleggen van tuinen en 
mede dankzij enkele toffe projecten kon ik 
een tweede werknemer in dienst nemen.

“Ik hou ook wel van 
uitdagingen, vandaar 
verwerk ik ook graag een 
technisch ‘specialleke’ in 
de tuin.”

Welke zijn jouw favorieten, jouw 
dada’s in het vak?
Grotere snoeiwerken uitvoeren is nog 
steeds mijne dada: de fysieke conditie 
nog eens trainen tijdens het klimwerk, 
ondertussen nog wat meepikken van het 
omliggende landschap, de mooie verge-
zichten, zicht op de Leie, het geluid van 
de kettingzagen, de hakselaar op volle 
toeren; kortom, tijd voor wat actie.  Ook 
het plaatsen van afsluitingen en verhar-
dingen was steeds mooi meegenomen.  
Zo evolueerde ik naar het ontwerpen en 
realiseren van totaalprojecten op maat, 
inclusief vijvers of zwemvijvers.  Ik hou 
ook wel van uitdagingen, vandaar ver-
werk ik ook graag een technisch ‘special-
leke’ in de tuin.  Iedere klant heeft zo zijn 
eigen smaak en visie.  Mede dankzij dit 
gegeven en mijn jarenlange ervaring ben 
ik ertoe gekomen om tuinen te ontwer-
pen en te realiseren op maat van de 
klant.  Zo kan de klant optimaal genieten 
en dromen van zijn tuin.  Vandaar de ver-
melding “denk tuin “ op mijn visitekaartje.  
Voor de klant : heb je een vermoeiende 
en zware werkdag achter de rug, denk 
aan je tuin en geniet ervan!  Voor mij 
is een tuin maatwerk, een persoonlijk 
gegeven, niet een herhaling van dezelfde 
gegevens, wat leidt tot clichés. 

Koen Vanhaverbeke, een naam die 
we al vaker hoorden : slachtoffer 
van een zware inbraak in zijn loods, 
brons in de categorie middelgrote 
tuinen, goud in de categorie ‘groen 
kleurt’.  Wat zijn jouw ervaringen?
Ik woon bij wijze van spreken op wandel-
afstand van mijn bedrijf.  Een vijftal jaar 
geleden was ik inderdaad het slachtoffer 
van een zware inbraak.  De dieven zijn 
het terrein achteraan binnengedrongen 
en hebben de achterdeur geforceerd.  
Bijna alle gemotoriseerde materiaal werd 
meegenomen: bosmaaiers, haagscharen, 
alle snoei- en klimmateriaal, kettingzagen, 
dit net tijdens de snoeiperiode in februari 
…duidelijk een diefstal op bestelling.  Col-
lega’s, wees alert, het gebeurt nog steeds, 
ook op de werf.  Twee jaar later werd een 
aanhangwagen gestolen op de werf.  Maar 
goed, we moeten verder en zoals ik reeds 
aanhaalde, hou ik ervan een tuin op maat 
te creëren waarvoor ik meermaals beloond 
werd.  Een eigenaar waar ik reeds jaren de 
snoeiwerken en het onderhoud verzorgde, 
vroeg me om de tuin te restylen.  De 
passie voor planten van de tuineigenaar, 
mijn technische ervaring en een geperso-
naliseerd ontwerp leidden tot een bijzon-
der tuinjuweeltje met een geraffineerd 
assortiment aan bijzondere planten.  Een 
andere klant wilde een tuin met ruimte, die 
rust uitstraalt om te kunnen genieten en 
relaxen.  Weer dankzij een sterk ontwerp 
met een persoonlijke touch – twee inox 
waterschalen op aangeven van de klant – 
en mijn jarenlange ervaring realiseerden we 
een tuinpareltje waar de klant nog lang kan 
bij wegdromen.  



“Nieuwsgierig als ik 
ben, wil ik op de hoogte 
blijven van de nieuwste 
regel- en wetgeving, 
vakbekwaamheid, 
kilometerheffing, 
netwerking met 
collega’s … allemaal 
zaken die ik terugvind 
in de vele initiatieven 
van Groen Groeien.”

{
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_INTERVIEW

Je  bent regelmatig aanwezig op onze 
activiteiten.  Wat is jouw motivatie, 
hoe ervaar je Groen Groeien en wat is 
je visie tegenover Tuin Expert ?
Bij tuinaanleg komt er heel wat kijken.  
Ik vind het belangrijk om te overleggen 
met collega’s, ervaringen uit te wisselen, 
problemen voor te leggen, zoeken naar 
oplossingen enz.  Nieuwsgierig als ik ben, 
wil ik op de hoogte blijven van de nieuwste 
regel- en wetgeving, vakbekwaamheid, 
kilometerheffing, netwerking met collega’s 
… allemaal zaken die ik terugvind in de 
vele initiatieven van Groen Groeien.  Tuin 
Expert is een ander gegeven : ik sta er 
heel positief tegenover, het vergt wat tijd en 
inspanning en ik wil er naartoe werken.

Hoe zie je de toekomst voor je bedrijf 
en voor de sector ?
Het wordt er niet makkelijker op, er komen 
steeds meer tuinaanleggers op de markt, 
de klanten worden veeleisender, de wetge-
ving wordt complexer en we zijn meer en 
meer onderhevig aan allerhande controles.  
Maar met de ervaring die we hebben, zien 
we toekomst rooskleurig tegemoet.

Koen, alvast bedankt voor je persoonlijke 
visie en je enthousiasme voor het vak.

Het Groen Groeien redactieteam.

Tekst : Dirk Ingelaere.
Foto’s : Koen Vanhaverbeke.
_
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HET TUINEXPERT KWALITEITSLABEL

HET TUINEXPERT KWALITEITSLABEL

Dit label wil kwaliteit garanderen naar de consument toe. 

Met een TuinExpert bent u ervan verzekert dat u een 

tuinaannemer kiest die zijn werk professioneel en efficiënt 

uitvoert.

DE TUINEXPERT STAAT VOOR:    

√  Professionaliteit: 

 De tuinaannemer voldoet aan bepaalde criteria waarmee het   

 TuinExpert label u een hoge kwaliteit van het geleverde werk   

 garandeert. 

 √  Betrokkenheid: 

 De TuinExpert hanteert een open communicatie, een goed  
 

 contact en correcte afspraken.

√  Vakbekwaam: 

 De TuinExpert is vakbekwaam en schoolt zich regelmatig bij.

√  Service: 

 zowel voor of na de werken , uw tevredenheid is van het   
 

 grootste belang.

 
 Is er een probleem waar u en uw TuinExpert niet tot een  

 oplossing komen? Neem contact met het Tuinexpertlabel en 

 wij stellen alles in het werk om een oplossing te vinden.

foto’s V
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er

Ontdek nu de SW-serie van Toro.  De wendbaarheid van een zero turn 
maaier,  makkeli jk  te  besturen met een stuur wiel .  Verkrijgbaar met 
maaibreedtes van 82,  107 of  127 cm. 

Vind meer info en uw lokale Toro verdeler op w w w.toro.be !

NIEUW IN 2015

ZERO TURN TECHNOLOGIE TORO RECYCLER SYSTEEM KANTELBARE STUURKOLOM SMART PARK REMSYSTEEM

NIEUW

TORO TIMECUT TER SW-SERIE

GG022015.indd   1 17/02/2015   10:18:43
2140002918_ADV_6053.indd   1 13/11/15   11:15
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_ARTIKEL/THEMA

Tuinexpert
Het kwaliteitslabel ‘Tuinexpert’ is een onafhankelijke certificering voor de professionele tuinaannemer die zich wenst te onder-
scheiden in het ruime aanbod van dienstverleners in de tuinsector.
De gecertificeerde tuinaannemer kan zich profileren naar de consument toe als een betrouwbaar en gekwalificeerd bedrijf. 
Anderzijds wil het kwaliteitslabel de aangesloten tuinaannemers ontzorgen door administratieve ondersteuning te bieden en 
een helpdesk beschikbaar te stellen.
Om het kwaliteitslabel te behalen wordt een audit door een onafhankelijk bureau uitgevoerd.

Zowel een eenmanszaak zonder personeel als een kleine of grote 
kmo kan het Tuinexpertlabel halen.
Dit certificeringsbureau zal alle aspecten van het beroep screenen zoals productkennis, uitvoering van de werken, opvolging 
van de klanten en het toepassen van de bestaande wetgeving en regels.
Aannemers die het label willen behalen en die nog een aantal uitdagingen voor zich hebben, kunnen advies en coaching 
krijgen door het Tuinexpertteam.
Als het kwaliteitslabel behaald wordt, kan de gecertificeerde tuinaannemer een beroep doen op volgende diensten:
- Administratieve ondersteuning: hoe offertes opstellen, hoe communicatie voeren, de oplevering. Allemaal onderdelen van 

het dagelijkse beeld dat je voor de consument uitstraalt. 

- Coaching: Tuinexpert adviseert en coacht tuinaannemers die het label willen behalen en hun bedrijf professioneel willen 
laten groeien. Op het vlak van marketing, personeel, management bieden wij een steun in de rug. 

- Helpdesk: een technische vraag of even de weg kwijt, stel die vraag aan het team. 

- Geschillencommissie: een meningsverschil of een ander probleem kan soms voorkomen. Raak je er onderling niet uit? 
Tuinexpert is ook het aanspreekpunt voor geschillen tussen gecertificeerde tuinaannemers en de klanten. Hierbij wordt op 
een neutrale wijze en als onafhankelijke partij naar een oplossing gezocht. 

Het team staat klaar om je met al deze diensten te woord te staan en verder te helpen. Indien nodig worden andere  
specialisten ingeschakeld om de gepaste oplossing te bieden.
Is dit iets voor jou? Benieuwd naar de voorwaarden ? Neem snel contact met het team via info@tuin-expert.be.

Dit label wil kwaliteit garanderen naar de consument toe. Met Tuinexpert is de consument ervan verzekerd dat hij een tuinaan-
nemer kiest die zijn werk professioneel en efficiënt uitvoert.
Tuinexpert staat voor : 
 - Professionaliteit: De tuinaannemer voldoet aan bepaalde criteria waarmee 

   het Tuinexpertlabel een hoge kwaliteit van het geleverde werk garandeert.  
 - Betrokkenheid: Tuinexpert hanteert een open communicatie, een goed   
   contact en correcte afspraken. 
 - Vakbekwaam: Tuinexpert is vakbekwaam en schoolt zich regelmatig bij. 
 - Service: zowel voor of na de werken; tevredenheid is van het  
   grootste belang. 

Is er een probleem waarbij de consument en Tuinexpert niet tot een oplossing komen? 
Neem contact met het Tuinexpertlabel en het team stelt alles in het werk om een 
oplossing te vinden.

HET TUINEXPERT KWALITEITSLABEL

HET TUINEXPERT KWALITEITSLABEL

Dit label wil kwaliteit garanderen naar de consument toe. 

Met een TuinExpert bent u ervan verzekert dat u een 

tuinaannemer kiest die zijn werk professioneel en efficiënt 

uitvoert.

DE TUINEXPERT STAAT VOOR:    

√  Professionaliteit: 

 De tuinaannemer voldoet aan bepaalde criteria waarmee het   

 TuinExpert label u een hoge kwaliteit van het geleverde werk   

 garandeert. 

 √  Betrokkenheid: 

 De TuinExpert hanteert een open communicatie, een goed  
 

 contact en correcte afspraken.

√  Vakbekwaam: 

 De TuinExpert is vakbekwaam en schoolt zich regelmatig bij.

√  Service: 

 zowel voor of na de werken , uw tevredenheid is van het   
 

 grootste belang.

 
 Is er een probleem waar u en uw TuinExpert niet tot een  

 oplossing komen? Neem contact met het Tuinexpertlabel en 

 wij stellen alles in het werk om een oplossing te vinden.
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KWALITEIT. VERTROUWEN. GARANTIE.

KWALITEIT. VERTROUWEN. GARANTIE.De gecertificeerde  tuinaannemer kan zich profileren naar de 

consument als een betrouwbaar en gekwalificeerd bedrijf. Om 

het kwaliteitslabel te behalen wordt een audit door een onaf-

hankelijk bureau uitgevoerd.
ZOWEL EEN EENMANSZAAK ZONDER PERSONEEL ALS EEN 

KLEINE OF GROTE KMO KAN HET TUINEXPERT LABEL  
BEHALEN.

Als het kwaliteitslabel behaald wordt, kan de gecertificeerde 

tuinaannemer beroep doen op volgende diensten: 
 √  Administratieve ondersteuning 
 √  Coaching  √  Helpdesk  √ Geschillencommissie

   Zie www.tuin-expert.be voor meer info 
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ADVERTENTIE

... meer dan 200.000 ㎡  op voorraad !
T 0476 21 11 77
blauwsteen@mac.com
www.vandix.be

IZ Plassendale 3
Kuipweg 6

8400 OOSTENDE
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AGRO VAN GEEL

Agro Vangeel Steenweg Op Diest 112 2300 Turnhout

Agri-Tech Bvba Molenhoekstraat 3 9170 Sint-Gillis-Waas

Alcea Vijverweelde Elzenstraat 12/1 9120 Beveren

De Bruyn Bvba Liersesteenweg 294 3130 Begijnendijk

De Witte Bvba Denen 67 9080 Lochristi

Dirix-Vanbel BVBA Kelbergenstraat 2 3290 Schaffen

Jardirama Rue De La Gare 12 4608 Warsage

Miermans Tuincentrum Daalstraat 109 3690 Zutendaal

Omniaflora Bvba Kardinaal Cardynstraat 16 3920 Lommel

Plantenhuis Picardielaan 90 2970 Schilde

Sabgro Bvba Osselstraat 62-63 1785 Merchtem

Van Den Bergh Bvba Drie Eikenstraat 125 2650 Edegem

Van Hauwaert Tuincentrum En Bk Hogeweg 419 8200 Sint-Andries

Vossius Gebr Nv Zoutleeuwsesteenweg 6 3800 Sint-Truiden

Willaert Handelskwekerij Zilverbergstraat 171 8800 Roeselare

2140003147_ADV_6053.indd   1 13/11/15   11:34


