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DOUGLAS
EIKEN
HARDHOUT
NAALDHOUT
BAMBOE

SCHUTTINGPLANKEN
LOOPDEKDELEN
VLONDERPLANKEN
DAMWANDPROFIELEN
HOUT COMPOSIET (UPM PROFI)

EPDM
PAALHOUDERS
SCHROEVEN
SNELBETON
NOG VEEL MEER
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Uw partner in sfeerverlichting

Bestel snel op www.mk-illumination.nl
met handige 
boomverlichting 
calculator

1. Kies uw type boom

2. Kies uw stijl

3. Kies uw hoogte

4. Kies uw verlichting

5. bestellen
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Wordt jouw hoveniersbedrijf 
al goed gevonden online?
Is jouw antwoord ‘nee’ of ‘geen idee’?
Dan is de kans groot dat je klanten misloopt! 
Laat de online kansen voor je bedrijf gratis
onderzoeken en ontdek hoe jij meer klussen krijgt.

Ons gratis internet marketing advies bestaat onder andere uit:

  Een kritische scan van de website
  Een grondig marktonderzoek
  Een uitgebreid zoekwoordenonderzoek
  Een gratis adviesgesprek met één van onze adviseurs
  Een gratis lijst met concrete actiepunten

Gratis advies t.w.v. €349,-

Kijk op www.bsmedia.nl/hoveniers voor meer informatie over 
deze actie of maak direct een afspraak via 038 202 07 06.
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We kunnen ons niet anders voorstellen dan dat snelheid en kwaliteit 
voor jou als hovenier, aannemer of klusbedrijf ontzettend belangrijk 
zijn! Bij Vandentop kan je terecht voor een groot assortiment tuinhout, 
vlonders, schuttingen, houtbouw-materialen en gevelbekleding. 
De voordelen? 

tuinhout voor 
elk project

we helpen  je

bekijk het 

assortiment   

online of in ons 

gloednieuwe 

magazine!

  GROTE EIGEN VOORRAAD
  UITGEBREID ASSORTIMENT
  AFLEVERSERVICE OP ELKE GEWENSTE LOCATIE

vandentop.nl     Wesselseweg 46, 3771 PC Barneveld, T 0342 - 400154

Heb jij ‘m al? 

Wil je jouw klant inspireren op het gebied van tuinhout? 
Vraag dan nu ons gloednieuwe magazine aan! Dat kan via 
vandentop.nl/magazine of per mail via zakelijk@vandentop.nl.
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De voordelen van ons 12 volt systeem:

• Makkelijk en snel aan te sluiten

• Ingraven van de kabel niet nodig

• Zeer veilig voor kinderen en dieren

• Energiezuinig en duurzaam

De 12 volt 
buitenverlichting 
voor de 
tuinprofessional

lightpro.nl
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A-kwaliteit producten

Niet goed? Geld terug!

Gratis geleverd in hééél Nederland
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Twenthe Plant BV
Beneluxlaan 305
7559 JV Hengelo(OV)-NL 
Tel 074-2766666
office@twentheplant.nl

www.twentheplant.nl
Kijk op de website voor de actuele openingstijden

180HA. EIGEN KWEKERIJEXCLUSIEVE SOLITAIREN

THE GREEN SHOWROOM 

T/M 11 FEBRUARI 2022

IN HET VOORJAAR

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

80.000M2 TUINPLANTEN OP 1 LOCATIE!

NAVIGEREN - BEKIJK DE PRODUCTFOTO’S - BESTELLEN VOOR VOORJAAR 2022

WEBSHOP.TWENTHEPLANT.NL

NU ONLINE!
THE GREEN SHOWROOM WEBSHOP 
+ VIRTUELE 3D TOUR

 > 7.000 MONSTERPARTIJEN 
(+ KLUIT- & HAAGPLANTEN)

 >5.000 SOLITAIREN & BONSAIS

100%
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beschermt elektrische installaties flexibel en eenvoudig tegen vocht

Dé ideale oplossing voor elektrische installaties in bijzonder vochtige omgevingen. Of het nu gaat om 
aansluitingen in de tuin, op vijveroevers, in wasgelegenheden of in een pompput  -  Hiermee creëert 
u overal een veilige elektrische installatie, beschermd tegen vocht.

Verkrijgbaar bij uw elektrotechnische groothandel

Het perfecte product voor alle 
tuin- en grondwerkzaamheden

Gietharspakket

www.obo.nl

       Meer informatie? 
OBO Bettermann B.V.

        T  0297-515700
www.obo.nl

Compleet gietharspakket IP68

13% Inkoopgilde factuurkorting bij Wildkamp
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Modul-System Bedrijfswageninrichting
Partner van Inkoopgilde

www.modul-system.nl
+31 (0) 10 5928038                

nl@modul-system.com    
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Bodem in balans?Bodem in balans?
kleine moeite met de Big Five

Tevreden klanten, daar gaat u voor. Om dit te realiseren is er als professional steeds meer kennis nodig, bodem, planten, egelgeving, 
wisselende klimatologische omstandigheden, uitdaging genoeg! Natuurlijk kunt u niet alles weten. Dan is het makkelijk terug te vallen 

makkelijk mogelijk te maken, met slechts vijf producten lossen wij samen (bijna) alle problemen op. Met de inzet van ‘de Big Five’ kan 
u de meeste problemen ondervangen en nog beter voorkomen. Laat de bodem voor u werken!

Myco-Gazon
Snelle werking in het voorjaar
Sterker en groener gras
Beter in koudere 
omstandigheden, al vanaf 5 °C

OpMaat Kalk 
Verhoogt en onderhoudt 
de pH-waarde
Buffert de pH voor een lange periode
Verbetert de bodemstructuur

Terra-Actif
Organische, niet zurende
bodemverbeteraar 
rijk aan kokosvezels
Verhoogt organisch stofgehalte

Terra-Fertiel
Activeert het microbiële bodemleven direct
Geeft optimale groei, vitaliteit en weerstand
Verbetert de structuur en hierdoor
de lucht- en waterhuishouding

Myco-Siertuin
Werkt al bij 5 °C
Zorgt voor een beter rendement 
bij aanplant
Tot 9 keer meer wortelbereik
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EuroGate International B.V.
Galileistraat 6  |  7701 SK Dedemsvaart

The Netherlands

T: +31 (0)523 638 286
M: info@eurogate-international.com
I: www.eurogate-international.com

www.eurogate-international.com

5% korting 
voor Inkoopgilde leden!
5% korting 5% korting 
voor Inkoopgilde leden!voor Inkoopgilde leden!
5% korting 
voor Inkoopgilde leden!
5% korting 5% korting 
voor Inkoopgilde leden!
5% korting 

Meest complete assortiment

GRONDBOREN &
PALENRAMMERS

van de Benelux!
eurogate-international.com

Bestel eenvoudig via www.mk-illumination.nl

Met handige 
boomverlichting 

calculator

0572-760008 / info@mk-illumination.nl
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Landscaper Pro nu verkrijgbaar in 5kg zakken
Landscaper Pro is een innovatieve meststof met een gecontroleerde 
afgifte. Zo zijn graszoden over een langere periode van alle essentiële 
voedingsstoffen voorzien. Ongeacht de grootte van uw gazon, het 
verdient de hoogwaardige kwaliteit van Landscaper Pro.

Vind de dichtstbijzijnde dealer op icl-sf.com/landscaperpro 

Size doesn’t 
matter. 
Quality does.
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ALLEEN HET BESTE IS GOED GENOEG!                                                                                     
MODEL 101 SUPERCLOG HEEFT ALLES WAT 
JE VAN EEN KLOMP MAG VERLANGEN. DE 
HOOGSTE VEILIG HEIDSNORM, PERMAIR 
LEER, PERFECTE PASVORM, FLEXIBELE ZOOL, 
PU/TPU LOOPZOOL, UITSTEKENDE GRIP, 
REFLECTERENDE DETAILS, EN DUURZAAM!

HOUT

LOOPZOOL

IK WIL EEN 
VEILIGHEIDSKOMP

WELKE KLOMP 
PAST BIJ MIJ?

IK WIL EEN 
ONBEVEILIGDE KLOMP

1185 / FLEXIKA

WWW.SIKAFOOTWEAR.NL

124 / TRADITIONEL

(Met zichtbare  nieten)

29 / COMFORT

883 / FLEX

De klomp met houten 
binnenzool voor de echte 

klompendragers.  

Duurzame en flexibele klomp 
met perfecte pasvorm

KIJK VOOR MEER MODELLEN OP WWW.SIKAFOOTWEAR.NL

Klassieker
en meest 

gebruikte klomp 
in Nederland



INSPIRED BY YOUR JOB.

INSPIRED BY YOUR JOB.

Wie hard werkt, verdient ook de beste workwear. Sinds 1956 doen wij van KÜBLER er alles aan om ervoor te zorgen dat onze werkkleding zijn 
dragers in alle opzichten ondersteunt. 

Geïnspireerd door de uitdagingen van uw dagelijkse werk, streven wij ernaar buitengewone producten te ontwikkelen die fysieke processen 
doelgericht ondersteunen. 

Met een unieke combinatie van intelligente functies, geselecteerde materialen, een modern design en slimme details zorgen we ervoor dat werk-
nemers in de industrie, vaklieden en andere arbeiders zich rondom goed voelen tijdens hun werkzaamheden - de beste voorwaarde voor constante 
topprestaties. En met succes, tenslotte behoort KÜBLER in alle branches tot de toonaangevende aanbieders van workwear. Verheugt u zich op een 
geheel nieuw werkgevoel.

Meer informatie: www.kuebler.eu

KÜBLER FOREST

Zaagkleding



Spade met
glasfibersteel
76cm 

PROFESSIONEEL
TUINGEREEDSCHAP

Anti lek wiel

Bats 000 met
opstapjes +
glasfibersteel
110cm

Kruiwagen 100 ltr
kunstof groen

Kruiwagen 85 ltr
verzinkt

Naast hout
en stelen

 verkope
n wij

ook geree
dschap m

et glasfib
erstelen.

Dompelpomp 550 WattAccu snoeischaar +
2 accu’s en lader

Kruiwagenwiel compleet

€ 99,00

€ 32,50 € 22,50 € 199,00 € 79,00

€ 69,00 € 109,00 € 119,00
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0528 34 12 93
WWW.FIETEN.INFO

ONZE TANKPAS
OP 200+ LOCATIES 
ONZE TANKPAS
VELE VOORDELEN MET

Geen bonnetjes meer bewarenGeen bonnetjes meer bewarenGeen bonnetjes meer bewaren

PROFITEREN VAN ONZE VOORDELEN?



#we_save

lichtmasten

diamantkoppalen

beschoeiing

save home

palen en planken

dekplanken

 borderrand

L-elementen

palissade palen

diamantkoppaal

banken en picknicksets

semi-verharding 
grasrooster

scan en bekijk ons
leveringsprogramma

er is nog veel
meer mogelijk

gerecycled plastic is het nieuwe hout
begin vandaag aan een circulaire wereld

banken en picknicksets steigers en vlonders



Container huren met voordeel 
voor hoveniers!

Van tuinafval en g� naar compost
Afval verwerken tot grondsto�en voor nieuwe producten. Dat is waar Renewi 
vanuit ruim 250 vestigingen elke dag aan werkt. Van alles dat we inzamelen, 
verwerken we inmiddels al 90% tot nieuwe grondsto�en en energie.

Via de webshop van Inkoopgilde kunnen deelnemende hoveniers 
met voordeel een Renewi container regelen voor hun afval.

Meer weten?
Kijk op https://www.webshop-inkoopgilde.nl/afval

Wij geven nieuw leven aan 
gebruikte materialen
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ONTWIKKELT IN SAMENWERKING  MET

LEASE 

AL VANAF

52.00

P/MND

DE STERKSTE
IS NU OOK
DE SLIMSTE

LEASE ZO SIMPEL 
ALS ABC

• Operational Lease v.a. €3.000,-

• Na de standaard looptijd van 5 
jaar de mogelijkheid om:

• De aanhangwagen over te nemen voor                                                          
 een aantrekkelijk bedrag

• Een nieuwe aanhangwagen te leasen op                        
 dezelfde manier

• Inclusief rente, afschrijving, 
jaarlijks onderhoud en casco 
verzekering

• Vanaf €52,00 per maand

DE VOORDELEN VAN HAPERT FULL SERVICE LEASE

U weet precies wat u maandelijks kwijt bent aan een aanhangwagen

Geen grote investering nodig en toch een nieuwe aanhangwagen gebruiken

U hoeft de aanhangwagen niet te activeren op uw balans, dit kan 

Duidelijk inzicht in de kosten per maand

Jaarlijks onderhoud inbegrepen; uw aanhangwagen altijd in de beste staat

MEER INFORMATIE? BEZOEK ONZE WEBSITE ÓF EEN VAN ONZE DEALERS

WWW.HAPERT.COM/LEASE
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LandscaperPro
is part of

Complete bemestingsprogramma’s 
          voor aanleg en onderhoud van gazons

     VOOR MEER INFORMATIE
landscaperpro.nl

Van de makers van



*  Voor een volledige smart ervaring met ons GARDENA smart system. **  LONA-technologie is alleen van toepassing op de nieuwe smart SILENO city- en life modellen.

Full Connect

Altijd met je verbonden 
via het GARDENA smart 

system. Je tuin verzorgen 
van waar ook ter wereld.*

AI-precise

De beste navigator, maait 
de smalste doorgangen 
en de kleinste hoekjes, 
betrouwbaar en precies.

Pro-silent

De stilste als het gaat om 
geluidsniveau.

All-Weather & 
Terrain

De SILENO werkt onder 
alle weersomstandigheden 
en op alle soorten gazon.

De slimme robotmaaier.
SILENO.

Enhanced intelligence with

GARDENA robotmaaiers
De intelligente robotmaaier SILENO.
GARDENA robotmaaiers zijn intelligente apparaten met Full Connect, AI-precisie en All-Weather & Terrain 
en zijn de stilste in hun klasse. Onze smart SILENO bevat voortaan een nieuw stukje hardware dat ons 
assortiment smart robotmaaiers uitbreidt met LONA-technologie.**
Een hoger niveau van slim gazononderhoud met locatietracering, het in kaart brengen van de tuin, 
gebiedsbeheer, gebiedsbescherming en nog veel meer functies in de toekomst. 
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Extra (groene) handjes nodig?
Ontdek de kracht van ons netwerk

Payroll | Uitzenden | Werving & Selectie
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D A N I S H  Q U A L I T Y  S I N C E  1 9 5 8 .

W W W . O C E A N T E X T I L E . C O M

Het begon met stoere regenkleding 

Het begon allemaal als antwoord op de vraag van 
vissers naar effectieve regenkleding. Kleding die ze 
warm en droog konden houden tijdens barre weer-
somstandigheden. All weather kleding. Sinds 1958 
heeft OCEAN® ervaring opgebouwd in het maken 
van kleding met respect voor de gebruikers en hun 
veeleisende beroepen. Wij stellen hoge eisen aan 
onze producten.

Bestel direct op onze B2B portal
Neem contact met ons op via info@inkoopgilde.nl 
om een account aan te maken.

B E S T E L 
D I R E C T 
O N L I N E

Maak deel uit van een sterk en
professionele samenwerking
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GARANTIE
VAN UW 

VHG HOVENIER



Voor een 
succesvolle 

aanplanting
• Voor aanplant van beuken, buxus,   

rozen, hagen, heesters, bomen    
en overige tuinplanten.

• Deze organische bodemverbeteraar is

•
- een betere wortelgroei
- betere voedingopname
- beter bescherming tegen 
  uitdroging
- minder uitval
- meer weerstand tegen ziektes
- uiteindelijk een mooie plant

TOPSTART

Florentus is een product van Veenbaas Potgrond bv  |  +31(0)512-46 00 00  |  info@veenbaas.nl  |  www.veenbaas.nl

Voor een 
succesvolle 

aanplanting
Voor aanplant van beuken, buxus, 

   

Deze organische bodemverbeteraar is

- meer weerstand tegen ziektes

TOPSTART
Voor een 

succesvolle 
aanplanting

Voor aanplant van beuken, buxus,   
   

Deze organische bodemverbeteraar is

- meer weerstand tegen ziektes
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Scan de QR-code
of kijk op wildkamp.nl/app

Ontdek de
Wildkamp app

Vanaf nu beschikbaar

Download onze app en ontdek het gemak!

  Nóg sneller bestellen, altijd & overal

  Volledig assortiment onder de duim

  Met scanfunctie sneller afrekenen in vestiging 

  Altijd alle informatie bij de hand

Download nu


