
Ontwerper en inrichter van stijlvolle tuinen. 



Laat u inspireren op www.roaldtuindesign.nl

BUITENLEVEN

Ik hou van buiten, buiten 
gebeurt het. Samen met mijn 
klanten ontwerp ik de mooiste 
tuinen. Bijzonder, robuust en 
stijlvol. 

Iedere buitenruimte vraagt om creatieve ideeën. 
ROALD staat voor professioneel, met oog voor detail, 
een warm hart en groene vingers! 

ROALD ontwerpt tijdloze, strakke tuinen met een 
rustige en sterke tuininrichting.



ROALD werkt altijd met materialen van hoogwaardige kwaliteit. Dit is de enige 

manier om te garanderen dat het ontwerp jarenlang zijn kracht behoud.

Er onstaat een totaalbeleving!



Door de keuze van details en accessoires wordt iets toegevoegd aan het 

tuinontwerp, waardoor de totaalbeleving van de tuin wordt geïntensiveerd.

Een uniek concept 
met veel ruimte voor 

creativiteit.



Vakmanschap en kwaliteit staan voorop.

ROALD ontwerpt tijdloze, strakke tuinen met een rustige en sterke tuininrichting. 

Gecreëerd vanuit pure creativiteit, maar ook met oog voor de praktische kant.



    



    

Tuinontwerpbureau

MODERN HOVENIERSBEDRIJF

1. Tuinaanleg.  Het project wordt vervolgens 
met een vakkundig en gemotiveerd team 
compleet gerealiseerd. De aanleg en inrichting 
blijft in eigen beheer waardoor kwaliteit 
gewaarborgd is. We verzorgen de complete 
inrichting van de buitenruimte.

2. ROALD. Ook blijft ROALD het enige 
aanspreekpunt waardoor het tuinontwerp wordt 
gerealiseerd zoals het bedoelt is.  Alles moet 
kloppen.

3. Garantie en Nazorg.  Vertrouwen gedurende 
het gehele project is voor ons van groot belang. 
Juiste garantievoorwaarden en nazorg zijn 
vanzelfsprekend. 

4. Oplevering.  Nadat de tuin is opgeleverd 
begint het belangrijkste: Optimaal genieten in 
uw nieuwe buitenruimte. 

5. Jarenlang tuinplezier. Om dit in lengte van 
jaren te blijven garanderen verzorgen onze 
hoveniers na oplevering het onderhoud van 
de tuin. Eventueel kunnen we het onderhoud 
volledig uit handen nemen waardoor jarenlang 
tuinplezier gegarandeerd is.

Laat u inspireren op www.roaldtuindesign.nl

In een creatief en vakkundig proces ontstaat er een compleet ontwerp plan waarin lijnen, 
vormen, materialen en accessoires zijn verwerkt. Uw wensen worden vertaald van een schets 
op papier, naar een volledig uitgewerkt 3D plan op maat.
 

We delen onze kennis en adviseren uitgebreid omtrent diverse materialen.



ROALD tuindesign
MOERKAPELLE

06 - 51 81 38 18 
info@roaldtuindesign.nl
roaldtuindesign.nl

Een mooie tuin blijft een belevenis,  

elk seizoen opnieuw en op elk 

moment van de dag.


