
b v b a

Green Supply

Leverancier van groen

®



Green Supply® bvba
Moerdijkstraat 17

B-8470 Gistel

Contact
Tel.: +32 (0)59 27 81 89
info@greensupply.be

Fax: +32 (0)59 27 68 38
www.greensupply.be

Gesloten op zon- en feestdagen.
De data van het zomer- en kerstverlof kunt u steeds terugvinden op www.greensupply.be

Openingsuren seizoen: van 1 oktober tot 31 mei  Uren buiten seizoen: van 1 juni tot 30 september   
Maandag: Van 8 uur tot 12 uur Van 13 uur tot 18 uur Maandag: Van 8 tot 12 uur Van 13 uur tot 18 uur
Dinsdag: Van 8 uur tot 12 uur Van 13 uur tot 18 uur Dinsdag: Van 8 tot 12 uur Van 13 uur tot 18 uur
Woensdag: Van 8 uur tot 12 uur Van 13 uur tot 18 uur Woensdag: Van 8 tot 12 uur Van 13 uur tot 18 uur
Donderdag: Van 8 uur tot 12 uur Van 13 uur tot 18 uur Donderdag: Van 8 tot 12 uur Van 13 uur tot 18 uur
Vrijdag: Van 8 uur tot 12 uur Van 13 uur tot 18 uur Vrijdag: Van 8 tot 12 uur Van 13 uur tot 18 uur
zaterdag: Van 8 tot 12 uur Gesloten zaterdag: Gesloten Gesloten



Samen met onze kwekers maken wij uw beplantingslijst concreet.  
Wij controleren en leveren de planten van uitstekende kwaliteit netjes 
tot bij u. Zo kunt u efficiënt werken... 
Met een prachtig resultaat !

Eén goede leverancier voor al mijn planten ? 
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De kwekerij : een microkosmos
Een kwekerij is een microkosmos van doelgerichte activiteit, van creatie. Alles wat gedaan wordt, volgt een plan of volgt op 
de ervaring van vroeger. Een teeltplan uitwerken, ‘mee-zijn met de werken’, genoeg werk vinden vooraleer het weer omslaat, 
snoeien en groeien, klaar zijn voor het seizoen: elk van deze punten houdt voor de kweker een doorleefde beslissing en keuze 
in. Weinig mensen kunnen zich écht voorstellen wat dat beroep precies inhoudt, welk karakter nodig is en welke ambacht het 
vergt om planten, struiken en bomen te telen en om een moderne kwekerij op te bouwen. 
En dan komt de klant...

De klant is geen kweker, een andere insteek
De klant heeft planten nodig voor zijn project. Heeft heel andere aandachtspunten, andere prioriteiten. Er worden andere  
soorten gevraagd dan je staan hebt (en je hebt er 1000 staan!), een andere maat of grootte (ja, maar!). Er wordt gevraagd om 
op de werf te leveren (ondertussen kunnen we geen andere planten klaarzetten). Het aanbod in soorten is ondertussen zo ruim, 
de vraag zo ad hoc dat het al wel eens kan botsen. 
Bekijk het vanuit het oogpunt van de klant. Hij wil efficiënt werken. Hij wil dat er zo weinig mogelijk tijd gaat tussen het rooien 
van de planten en het aanplanten zelf, zodat er geen uitval is. Er is al onderhandeld over prijzen en werking, dus aan de grootte 
of soort kan niet gesleuteld worden. De bestellijst moet compleet zijn, anders gaat er veel te veel tijd verloren. Facturen moeten 
snel volgen, zodat de eigen administratie kan afgewerkt worden. Enzovoort. 
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De keuze voor de klant, vanuit een kwekerij
In 1973 heeft dhr. Daniël Schollaert De Moerdijk overgenomen en uitgebouwd, een van de eerste kwekerijen van vaste planten 
en sierheesters in West-Vlaanderen. Opgegroeid in en met deze kwekerij hebben de zonen Pieter en Bart de stap gezet naar  
De Moerdijk bvba (2006) en Green Supply bvba (2008) en actief de keuze gemaakt voor de klant: de ‘groen-professional’. Vanuit 
onze ervaring met de eigen kwekerij kennen we van binnen uit het reilen en zeilen, en streven we naar een optimale vertaling 
van de wensen van de klant in een concrete levering van mooie boomkwekerij-producten. De aandacht voor het ambachtelijke 
product dragen wij hoog in het vaandel zodat we vanuit kwekerij-standpunt steeds kwaliteit kunnen waarborgen. Door zelf te 
kweken en door nauw met geselecteerde kwekers samen te werken blijven we de focus houden op het ambachtelijke product. 

Meer dan een kwekerij
Naar de klant toe werken we volgens de modernste principes van orderverwerking en logistiek gebaseerd op de ISO-normering. 
In onze bedrijfsprocessen onderscheiden we heel veel aparte stappen vanaf het moment van offerte tot nazorg. Elke plant, 
struik of boom ondergaat tot 40 processen die op punt moeten staan om van een perfecte levering te kunnen spreken. Bij deze 
processen horen ondermeer: het indelen, het afroepen, het verpakkingsklaar zetten, het synchroniseren van de controles, het 
etiketteren, enzovoort. Al deze stappen zitten vervat in 1 performant systeem waarvan enkel het professionalisme de klant mag 
opvallen. Deze werking proberen we te combineren met een open communicatie: aan elke bestelling is 1 verantwoordelijke 
gelinkt, de eisen van de klant worden bijgehouden en gerespecteerd, alle voorgaande bestellingen zijn volledig traceerbaar, ... .  
Daarbij houden we ons eraan om waar mogelijk te informeren met onze nieuwsbrief en plantenfiches. Op onze website 
www.greensupply.be vindt u een handig bestelsysteem en heel veel informatie. Op onze website www.plantsfordesigners.be 
kan u bovendien beroep doen op een uitgebreide zoekfunctie en mooie foto’s die ervoor zorgen dat u voor uw projecten steeds 
de planten zal vinden met net dat tikkeltje extra. Voor advies, bijzondere projecten of andere vragen bent u uiteraard steeds 
welkom op ons bedrijf! 
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De cataloog op www.greensupply.be : 
het volledige assortiment van buitenplanten !

Bodembedekkers
Bomen Extra 

Kwaliteit
Bomen en spillen Bloembollen Coniferen

Dak-, Vorm-, Lei-
bomen

Fruitbomen
Kleinfruit

Haagplanten
Bosplantsoen

Import Klimplanten
Meerstammigen

Solitairs
Planten Extra 

Kwaliteit

Rozen
Siergrassen

Bamboe
Sierheersters Topiary Vaste planten

Waterplanten
Oeverplanten
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20% van het budget maakt 120% van het karakter van uw project uit. 
 

Bij de meeste projecten bepalen planten niet meer dan 20 % van het totale budget. De juiste 
plant op de juiste plaats is wél bepalend voor het volledige karakter van het project. Zijn de 
planten niet mooi, dan is uw project niet geslaagd. Uw beplanting geeft een grote toege-
voegde waarde. 

Toch is het niet altijd eenvoudig om de juiste planten geleverd te krijgen ? 

Nochtans is het niet altijd even gemakkelijk om een mooie bestellijst bij elkaar te krijgen : 
planten zijn een moeilijk artikel, er is een versnippering van het assortiment, er zijn heel wat 
verschillende manieren van kweken. Wat gedaan als een levering niet in orde is ? Als de kwa-
liteit minder is dan verwacht? Als bij het uitzetten blijkt dat de bestelling niet compleet is, of 
de planten niet aan de maat zijn? 

Wij stellen dit moeilijke pakket correct samen. En u kunt efficiënt werken, met een focus op 
het resultaat !

Enkele tools : 1 vaste contactpersoon voor uw bestelling.
 Wij brengen de markt van de planten, de actuele voorraden in kaart.
 Wij controleren op en bufferen in kwaliteit. De bestelling is altijd goed  
 en compleet. 
 De verzorgde levering bewijst dat we niets anders doen dan “handling”.
 Wij leveren het totale assortiment : van Buxus tot solitaire boom.

Wij willen uw gespecialiseerde leverancier zijn voor al uw planten, struiken en 
bomen.

Concept : van 20% ➡ 120%
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Het jaar rond een mooie portefeuille aan planten ? 
1. Hoe haal je het beste uit uw kwekerijen ? Onze waarden :

Wij inventariseren alle interessante artikels.

We gaan deze artikels ter plaatse waarderen en bespreken.

Elke productgroep vergt specifieke beroepskennis en productie:
enkel voldoende professionele kwekerijen komen in aanmerking. 

Een vlotte samenwerking komt voort uit duidelijke afspraken.

2. Enkele afspraken met onze kwekerijen : 

Soorten of variëteiten worden nooit vervangen zonder expliciete
toestemming van de klant.

Maten, groottes of potmaten moeten altijd gerespecteerd worden.
Bij planten in pot moet de potmaat vermeld zijn.

Planten moeten steeds zo geladen worden dat ze niet beschadigd  
geraken.

Alle planten moeten steeds vers gerooid zijn en in optimale conditie
geladen worden.

Planten die niet voldoen mogen niet geleverd worden.

Elke bestelling, klein of groot, moet 100% verzorgd zijn. 

3. De opbouw van een portefeuille :

Komt er door jarenlange ervaring en omgang met de moeilijkere vragen. 

Bijvoorbeeld : Bodembedekkers einde april ? 
 Bosplantsoen in container 2L voor aanplant in mei ?
 Solitairbomen in de zomer? 

Het jaar rond bouwen we door middel van reservatie, afroep en buffer aan een strategische
portefeuille zodat u aan uw planten geraakt op het moment dat u ze nodig heeft.

De Werking : Van vòòr Offerte tot ná de Levering

8



9

Punten van aandacht:
• Goed omschrijven: zie cataloog www.greensupply.be of vraag advies

- DE KWEEKMAAT IS BIJ CONTAINERPLANTEN MINSTENS EVEN BELANGRIJK ALS DE HOOGTE
  vb: Viburnum tinus 60/80 C5 of C10 of C12 of C18
- INDIEN MOGELIJK DE LEEFTIJD VERMELDEN
  Fagus sylvatica 80/100 1+2 mooie haagkwaliteit
- VRIJE STAMHOOGTE VERMELDEN
  Pyrus calleryana Chanticleer HT 10/12 bl w vrije stamhoogte 200cm
- DE GEWENSTE BREEDTE OPGEVEN
  Rhododendron Catawbiense Grandiflorum kluit 100/125 breedte 80/100
- BIJ LEI-BOMEN: AANTAL ETAGES OPGEVEN + BEGINHOOGTE + VERS VOORGELEID  
 itt MEERJARIG VOORGELEID
  Tilia europaea Pallida Lei-vorm, 4 etages , 1ste etage op 200 cm, 
  telkens 40cm ertussen, meerjarig voorgeleid
 - EVENTUEEL TEKENING MAKEN
  Blok-Carpinus HT 25/30 op vrije stam 220 cm met vol blok van 100X100X100cm

• Gelieve de gewenste datum van uitvoering op te geven, is het voor afhaling of levering? 

• Gegevens van de calculator, met een telefoontje of mail zijn misverstanden gemakkelijk op te lossen.

• Wij geven de offerte steeds in .pdf of .xls of fax terug. Zo kunt u de offerte snel verwerken voor  
 uw klant.

• Op artikelniveau zijn op vraag meerdere opties mogelijk, dit kan u een competitief voordeel 
 bieden bij offertes waar de klant op prijs selecteert.

• De opgegeven prijzen zijn opgemaakt op basis van concrete partijen. Geen verrassingen achteraf !

• Bij de prijs is steeds kwaliteit en levering inbegrepen! *

• We kunnen bij onze kwekerijen fotomateriaal opvragen. 

• Wij antwoorden zo snel mogelijk: u moet ook verder kunnen.

* Tenzij in de offerte anders vermeld.

De offerte
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Enkele afspraken
Facturen zijn te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De algemene verkoopsvoorwaarden kunt u steeds nalezen op www.greensupply.be
Kosten voor transport kunt u steeds opvragen op sales@greensupply.be
Tarieven van en afspraken rond het leeggoed vindt u op onze website terug. 

Voor snelle offertes : 
E-mail uw prijsaanvraag door 
naar sales@greensupply.be
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De offerte wordt concreet:
• De bestelling is rechtstreeks gekoppeld aan de offerte zodat  
 alle aandachtspunten behouden blijven.

• Aan elke bestelregel worden afzonderlijk afspraken  
 toegekend.

• Elke bestelling krijgt 1 verantwoordelijke die de bestelling  
 opvolgt tot na de levering. 

`

Kwaliteit: 

• Traceerbaar: alles binnen de bestelling doorloopt een gesloten traject van verplichte stappen, 
dat op elk moment door ons gecontroleerd wordt en steeds traceerbaar is. 

•  Kwaliteitszorg: binnen het traject worden de planten steeds met de nodige zorg behandeld: 
door de kwekers en door onze intern opgeleide medewerkers. Binnen Green Supply zijn we actief en 
intens betrokken met kwaliteitszorg doorheen alle processen.

• Controle: de planten worden nageteld en gecontroleerd op leverancier, gevraagde grootte, 
soort, vorm en algemene conditie.

• Klimaat: de planten worden volgens hun behoeften zo ideaal mogelijk behandeld en  
gegroepeerd, krijgen nog eens water, worden open gezet, … . 

• Verpakking: voor de levering ondergaan de planten nog een controle op de volledigheid 
van de bestelling, ze krijgen indien nodig nog water en ze worden verpakt - aangepast aan de  
omstandigheden - en klaargezet voor vervoer.

De bestelling
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De levering

Klaarmaken voor levering
Vooraleer geladen te worden controleren we uw bestelling op volledigheid, op algemene kwaliteit en 
conditie : indien nodig worden planten extra verpakt, zo compact mogelijk geladen, worden kluiten op 
palletten geladen, worden boxen geseald, ... .

Laden
Alles mobiel: Bij het laden gaan we uit van het principe dat alles zo mobiel mogelijk moet zijn. Als  
planten in deze optiek geladen worden, nl. klaar om vlot verhandelbaar te zijn, dan is de kans op  
beschadiging bijzonder klein en het werkgemak heel groot. Grote Taxus in kluit per stuk drie maal  
versjouwen of deze met de kniklader ter plaatse rijden: het maakt in uw manier van werken een immens 
verschil uit. Onze eigen vrachtwagens zijn gesloten en voorzien van een laadklep. In principe kunnen we 
steeds zelf lossen. Een helpende hand is natuurlijk altijd welkom. 

Lossen
Chauffeurs : onze eigen chauffeurs zijn door hun jarenlange ervaring gewend aan het omgaan met plan-
ten. En weten bijvoorbeeld dat er aan geënte bomen extra zorg dient besteed, dat kluiten binnen de 
palletten moeten geladen worden, ... . Wij rekenen per losbeurt op een maximumtijd van 30 minuten. 

Losplaats: om te kunnen lossen vragen we van u wel steeds een losplaats die goed werken toelaat: effen 
verhard, op max. 10 meter van de vrachtwagen en bereikbaar voor vrachtwagens tot 40 ton. 

Leeggoed: proper leeggoed wordt steeds zoveel mogelijk terug meegenomen, natuurlijk in de 
mate van het mogelijke en voor zover het niet in conflict is met de verdere planning van de vracht- 
wagen. Geef ons op voorhand een seintje als er al wat leeggoed klaar staat, en dan kunnen we bij een 
levering de terugname makkelijker inplannen. 
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Aanbod en maatomschrijving: Green Supply wil de brug 
maken tussen kweker en voorschrijver: onze kerntaak bestaat er in dat u vanuit 
het enorme aanbod van mooi gekweekte planten datgene toegeleverd krijgt wat u 
voor ogen heeft. Om uw wensen te vertalen naar het concrete aanbod is het makke-
lijk als we op dezelfde manier over planten spreken en uw wensen zo goed mogelijk 
omschreven zijn. Hiervoor is de database op www.greensupply.be een prachtig in-
strument: u vindt er een grote database aan planten in de maat waarin ze effectief 
gekweekt worden. 

Webstek: naast een enorme up-to-date database biedt de cataloog op de 
website ook de mogelijkheid om op een snelle en accurate manier een bestek op te 
stellen, een bestelling te plaatsen en beplantingslijsten samen te stellen. Met een 
druk op de knop exporteert u de gegevens naar .xls, bewaart u ze voor later en  
verandert u de aantallen. Kijk ook bij plantgroepen voor extra informatie ! Concrete 
vragen over de werking van de webstek : info@greensupply.be. 

Nieuwsbrieven met plantenfiches: we komen heel vaak 
in aanraking met planten, struiken en bomen waarvan we vaststellen dat ze wel 
voldoende voorradig zijn maar te weinig gebruikt worden, te weinig gekend zijn en 
toch verrijkende eigenschappen hebben voor een hedendaagse aanplanting. Van 
deze soorten maken we plantenfiches: een concrete beschrijving naar eigenschap-
pen en gebruik toe. Deze zenden we maandelijks met een nieuwsbrief naar u op. Zo 
blijven u en wij op de hoogte van de evoluties in het assortiment. 

Advies: Een enthousiast team van medewerkers staat u steeds te woord voor 
advies of indien u andere specifieke vragen heeft. Wanneer een bezoek op de werf 
van grote meerwaarde kan zijn (bv. omdat extra supervisie is gewenst bij het los-
sen van solitairen, ...) dan kan steeds een afspraak worden gemaakt. Voor concrete 
partijen planten en een bron van ideeën:

www.plantsfordesigners.be.

Klant x plant = communicatie
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G I S T E L

de  moerd i j k

Uw input: Omdat wij geloven dat elke klant uniek is, verzamelen we zo-
veel mogelijk gegevens: welke communicatie hebben we gehad, welke offertes bij 
welke contactpersoon, wat is de specifieke voorkeur bij bijvoorbeeld uw aankoop 
van Buxus in struik kluit, van Taxus voor volle hagen, van Beuk voor haagkwaliteit, 
... ? We kunnen in ons CRM-pakket steeds de bestellingen van vroeger traceren en 
ontleden, opmerkingen bijvoegen om op deze manier de afstemming op de klant zo 
goed mogelijk te krijgen. Ook als er iets niet goed is, streven we naar concrete op-
lossingen en directe antwoorden en nemen we onze verantwoordelijkheid zo goed 
mogelijk op. Elk probleem kan er in die zin toe bijdragen dat we in de toekomst 
enkel nog de oplossing tegenkomen. Wij geloven sterk in de lerende organisatie.

Klantgroep: We proberen per klantgroep op verschillende momenten van 
het jaar aandachtspunten mee te geven. Voor de mensen van het openbare domein 
is het belangrijk in de zomer reeds gecontacteerd te worden voor aanbestedingen. 
Tuinaannemers zijn in hun planning zeer weersafhankelijk en spelen graag kort op 
de bal. Voor architecten is het dan weer zaak om hun inlevingsvermogen in de klant 
om te zetten naar een concreet marktaanbod. Van elke klantgroep zoeken wij als 
bedrijf de polsslag, en we proberen in de actuele projecten mee te gaan. 

Garantie: Wij garanderen u dat uw bestelling een kwaliteitsvolle behande-
ling krijgt. Onze kwekerijen zijn zorgvuldig geselecteerd, de offertes met de beste 
zorg opgesteld, de bestelling binnen een vaste structuur georganiseerd. De planten 
worden zo goed mogelijk gecontroleerd en in conditie gehouden. De leveringen 
gebeuren zo vlot mogelijk met respect voor plant en klant. We geven u garantie op 
de soortechtheid van de planten. Garantie op de hergroei en het aanslaan kunnen 
wij u echter niet bieden. Het is onmogelijk in de keten van gebeurtenissen die lei-
den tot (het uitblijven van) hergroei een duidelijk aanwijsbaar oorzakelijk verband 
te kunnen leggen. U kunt er van op aan dat we er de meeste zorg voor dragen dat 
de logistieke keten zo kort mogelijk is zodat de planten vers blijven. We willen onze 
zeer goede reputatie zeker hoog houden en staan er op dat we – als er zich een 
schadegeval van bovenmaatse aard zou voordoen – samen naar oplossingen zoeken. 

Wij maken – samen met u – mooie projecten waar. 



PLAN & COÖRDINATEN
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Missie:
Wij willen binnen een professionele context een pro-actieve partner zijn voor het leveren van duur-
zaam groen. Samen met onze meegroeiende klanten streven we er naar : 

• Een positieve referentie te zijn in hedendaagse aanplantingen

• Kwaliteit, efficiëntie en meerwaarde steeds voorop te stellen

• Ten dienste te staan van een groenere toekomst 

Waarden:
Green Supply wil een actieve brug zijn tussen kweker en klant : dit houdt in dat respect voor en kennis 
van beide werelden op de eerste plaats komt. Green Supply streeft steeds kwalitatieve en duurzame 
verbeteringen na, zowel in actieve communicatie, als in behandeling in de normen van efficiëntie en 
(innovatief) gebruiksgemak, als in werking, teneinde in te staan voor verzorgde en correcte leveringen.

Dit kadert in onze principes van creativiteit en evolutie waarbij de mens op de eerste plaats staat. Door 
actief ten dienste te staan van de klant, kan deze zijn creativiteit ten volle ontwikkelen. Wij willen het 
concreet reservoir zijn van kennis waaruit de klant kan putten. Door zijn praktische besognes op te 
nemen, stroomlijnen we de realisatie. De mens ontwikkelt zich doorheen zijn realisaties. 

Hierbij is ook de aandacht voor een groenere omgeving van belang. Als bedrijf streven we naar een 
zo laag mogelijke CO2-uitstoot. In de meerwaarde die onze producten voor het milieu bieden, vinden 
we onze motivatie om ons ten dienste te stellen: namelijk het bewust streven naar een groene omge-
ving waarin mens actief tot ontplooiing kan komen. In deze zin houden we ons voor waar mogelijk en  
wenselijk te sensibiliseren en actief aan te sporen. Intern besteden we veel aandacht aan herbruikbare 
verpakking, eco-potten en recyclage.

 

b v b a
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Voor de openbare ruimte
Het is onze ervaring met het toeleveren van groen voor de openbare ruimte dat er meer en meer  
focus komt op creatieve en duurzame aanplantingen. Van de leveranciers wordt terecht gevraagd dat 
zij actief meedenken, correct leveren en de nodige service bieden. Voor uw projecten willen wij deze 
leverancier zijn. Onze offertes zijn steeds opgemaakt vanuit concrete partijen. Onze planten zijn soort-
echt, van mooie kwaliteit, ruim in de maat en klaar voor doorgroei. Het leveren gebeurt zo vers moge-
lijk in gesloten transport. Aan elke kleinste verpakking hangt een duidelijk etiket, waardoor u efficiënt 
kunt controleren en verdelen. Deelleveringen zijn mogelijk. En alles gebeurt in samenspraak met u. 

Wij houden er aan uw leverancier te zijn waarop u kunt rekenen en waarmee uw projecten hun ge-
wenste resultaat behalen. 

• Gespecialiseerde aanpak voor overheid

• 1 vaste contactpersoon per bestelling

• Het volledige assortiment : steeds soortecht én in de juiste maat

• Concrete offertes vanuit reële partijen : wij leveren ook de moeilijke soorten

• Interne kwaliteitscontrole, volledig traceerbare werking

• Uitstekende reputatie bij keuringen

• Verzorgde leveringen 

• Wij richten ons op uw vlotte werking

• Eigen gesloten transport en opgeleide chauffeurs

• Mogelijkheid tot extra lijsten, het groeperen van bestellingen, extra etiketten

• Ervaring met autochtone planten, oudere rassen, plantacties

• Uitgebreide referentielijst op aanvraag

• We zijn zeer goed op de hoogte van het hedendaagse assortiment

• Mogelijkheid tot uitkiezen van grote bomen op kwekerijen ter plaatse

• We hebben steeds een adviseur tot uw dienst

Elk project een eigen focus : 
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Voor de groenvoorziener - tuinaannemer
Een tuin- en/of landschapsarchitect creëert, geeft vorm en identiteit aan ruim-
te, stelt een plan op waardoor een technische juiste realisatie mogelijk wordt. 
Vanaf dit punt komt de aanleg tot leven. Wij helpen u aan de passende planten 
en bomen, en u bent zeker van uw toegevoegde waarde in de realisatie van 
een mooi concept, in het technisch vakmanschap, in een duurzame uitvoering 
en secure opvolging. Wij willen uw leverancier van groen zijn waarbij u zeker 
bent van zeer goede kwaliteit, een competitieve prijs en waarmee u vlot kunt 
samenwerken.

• Voor de volledige beplantingslijsten

• Alles verzorgd bij u op de werf aangeleverd

• Elke dag bij u in de buurt

• Offertes binnen de 48 uur terug in .xls of per fax

• Meerdere opties per artikel mogelijk

• Voor grote projecten zijn deelleveringen mogelijk

• Van p9 tot solitaire boom: netjes tot bij u

• Altijd planten van goede kwaliteit !

• 1 vaste contactpersoon per bestelling

• Uitstekende reputatie

• Zeer goede verhouding prijs/kwaliteit

• Eigen transport met ervaren chauffeurs

• Het jaar rond een enorm aanbod

• We zijn voortrekkers in hedendaagse aanplantingen

• Mogelijkheid tot uitkiezen grote bomen op kwekerijen ter plaatse

Efficiëntie en het gewenste resultaat :  
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Kernpunten:  Leveringen volgens het principe : ‘ALTIJD GOED’



Tel.: +32 (0)59 27 81 89
info@greensupply.be

Fax: +32 (0)59 27 68 38
www.greensupply.be


