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Martijn Arfman (43) is een hovenier pur 
sang. Na jarenlang als medewerker bij een 
hoveniersbedrijf gewerkt te hebben, besloot hij 
12 jaar geleden voor zichzelf te starten. En met 
succes: zijn frisse en creatieve ideeën hebben 
al heel veel mensen blij gemaakt. Martijn: ”Van 
eerste schets tot oplevering, we begeleiden de 
mensen gedurende het hele project en leveren 
altijd maatwerk”. 

“Mensen laten genieten”
Dat is het credo bij Arfman: “Mensen zijn vandaag 
de dag met van alles druk. Werk, gezin, sporten, 
en dan moet óók de tuin nog. Wij nemen die zorg 
graag uit handen. Daar hebben we met de meeste 
mensen langlopende afspraken voor. Dat is voor 
ons ook fijn omdat we dan onderhoud kunnen 
plegen dat past bij de tijd van het jaar. Want snoeien 
doe je niet in de winter”, aldus Martijn. 

Ontzorgen
Dat ontzorgen wordt steeds belangrijker, niet 
alleen voor tuinaanleg en tuinonderhoud, ook de 
inrichting van de tuin wordt meegenomen in het 
totaalplaatje. Mensen vinden het fijn als er iemand 
meedenkt over praktische zaken zoals de plek van 
de (gas-)barbecue en de lounge set. Martijn lacht: 
“En ja, die moeten er dan natuurlijk ook nog een 
beetje knap uitzien”.

ARFMAN GARDENS: 

hét adres voor 
een mooie tuin!

Officieel dealer van Boretti en Tingo Living
Dus dan is het maar goed dat Arfman Gardens je 
ook kan helpen met de kwalitatief hoogstaande 
collecties van Boretti voor de barbecue met alles 
wat daarbij komt kijken, én het gehele assortiment 
van het Duitse kwaliteitsmerk Tingo Living dat 
garant staat voor fraaie tuinmeubelen want Arfman 
is van beide merken officieel dealer. Martijn: “Het 
mooie van Tingo Living is dat ik mijn klanten altijd 
mee kan nemen naar hun showroom van 2.500m². 
Alles staat daar ruim uitgestald dus mensen krijgen 
het complete plaatje te zien zodat ze zich een 
voorstelling kunnen maken van hoe het in hun 
eigen tuin kan worden”. 

Inspelen op trends
Sommige dingen zijn tijdloos, de hortensia is 
bijvoorbeeld een geliefde klassieker, maar omdat 
de tuin sinds een aantal jaar steeds vaker een 
verlengstuk is van de huiskamer, spelen trends 
ook een belangrijke rol. Op dit moment zie je 
bijvoorbeeld veel ‘keramische tegels’. Martijn 
legt uit dat dit niet zo vreemd is: ”Ze zijn vlek- en 
krasbestendig én verkrijgbaar met heel veel prints. 
Je hebt dus gemak én iets wat je mooi vindt. Wat 
wil je nog meer?” Wij proosten alvast op een warme 
zomer zodat we volop kunnen genieten van die 
fijne tuin!

Neem vooral ook een kijkje 
op de kersverse nieuwe site: 

www.arfmangardens.nl

Wil jij ook graag dat er met een frisse blik 
naar je tuin gekeken wordt? 

Bel ons via 046 - 850 58 91 of stuur een mail naar 
martijn@arfmangardens.nl 

dan komen we langs!
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