
Heb je hulp nodig bij het ontwerpen van je tuin of border?

Dan biedt tuinarchitect Léon van Rijswijk - Sir.Green uitkomst!

Samen werken we aan jouw ontwerp.

Dit maakteen tuin ontwerpen leuk en betaalbaar. 

Onder begeleiding ontwerp je zelf je droomtuin.

Heb je ideeën hoe jij het wil, maar wil je de 

creativiteit en lef graag aan mij overlaten, ik kan 

ook het gehele ontwerpproces verzorgen.

Léon van Rijswijk - Sir.Green 

W: www.leonvanrijswijk.nl 

E: leon@leonvanrijswijk.nl 

T: 06-48471437



ben je een tuinbezitter en heb je het idee dat je te 

weinig van je tuin kan genieten

weet je niet waar te beginnen? Loop je vast in dezelfde 

patronen?

wil je op korte termijn verbeterpunten in je tuin 

oppakken onder mijn begeleiding zonder je te 

committeren aan een lang traject?

Léon van Rijswijk - Sir.Green 

W: www.leonvanrijswijk.nl 

E: leon@leonvanrijswijk.nl 

T: 06-48471437

VIP-arrangement: Intensief 1 op 1 met een tuinarchitect

Overweeg dan om een VIP-arrangement aan te vragen.  

Eén dag of dagdeel 1 op 1 met Léon van Rijswijk

Is één dag of dagdeel wel genoeg?

doordat we 1 op 1 werken besteden we al onze tijd aan 

jouw tuin

je hebt na 1 dag  een kant en klaar ontwerp, ontworpen 

onder mijn begeleiding, 

het rendement van je groene investering

Je hele tuin veranderen in één dag gaat natuurlijk niet, 

daarom concentreren we ons op het ontwerp, looplijnen, 

functionaliteit en beplanting. 

Je maakt daardoor in 1 dag de 'blueprint' van je tuin.



Léon van Rijswijk - Sir.Green 

W: www.leonvanrijswijk.nl 

E: leon@leonvanrijswijk.nl 

T: 06-48471437

VIP-arrangement: Intensief 1 op 1 met Sir.Green

"creativiteit is een combinatie van discipline en een 

kinderlijke geest"

 Jouw groene investering:  

+ dagdeel 09:00-13:00 uur of 14:00-18:00 uur          €   525,- 

+ hele dag van 09:00 - 18:00 uur                                      € 1000,- 

Globaal programma: 

+energieveld schoonmaken van energetische vervuiling 

+intake huidige situatie, wat wil je veranderen 

+ maken van een functionele schets 

+ schets vertalen naar een ontwerp 

+ welke planten passen bij de nieuwe look 

Tijdens het  VIP-arrangement wordt gebruik gemaakt van 

klank en ontspanning omdat alles trilling is. Jij en jouw tuin.

"perfectie wordt bereikt, niet wanneer er niets meer is toe 

te voegen maar wanneer er niets meer weggehaald kan 

worden"

"Geluid is klank, klank is trilling en trilling is resonantie"


