
Geachte relatie,

Van Dam Groenvoorzieningen bestaat al meer dan 40 jaar. Omdat we als 
bedrijf met onze tijd meegaan, hebben we een aantal dingen veranderd. 
U zult daar overigens weinig van merken. Want aan onze manier van wer-
ken, ons vakmanschap en onze klantgerichte instelling verandert hele-
maal niets.  Toch brengen we u graag van de wijzigingen op de hoogte.

Vanaf heden is onze website te vinden op www.vandamhoveniers.nl. 
Ons e-mailadres wordt info@vandamhoveniers.nl. We verzoeken u 
onze gegevens in uw administratie aan te passen.

van dam groenvoorzieningen 
wordt van dam hoveniers

Van Dam Groenvoorzieningen wordt:

VAN DAM HOVENIERS
Blokland 11     

3417 MN  Montfoort    
 T 0348-472 520     
F 0348-475 343

TUINONTWERP   TUINAANLEG  TUINONDERHOUD  



een nieuwe naam
Bij “groenvoorzieningen” denkt men 
al snel aan onderhoud van tuinen en 
plantsoenen. Maar we doen veel 
meer dan dat! Tuinontwerp en tuin-
aanleg zijn ook een belangrijk onder-
deel van ons werk. Al onze mensen 
zijn gediplomeerde hoveniers. 
Vanaf nu heten we daarom Van Dam 
Hoveniers.

john van dam 65 jaar 
John van Dam, onze eigenaar en op-
richter, is onlangs 65 jaar geworden. 
Hij denkt nog niet aan stoppen en 
heeft nog erg veel plezier in het werk. 
Wel draagt hij over een periode van 
vijf jaar geleidelijk zijn taken over aan 
Erwin Nell.

een nieuw logo
Bij een nieuwe naam hoort ook een 
nieuw logo. Met een frisse, eigen-
tijdse uitstraling. Binnenkort kunt u 
onze bussen ermee rond zien rijden.

Leon Hagoort

Jan Verkleij

Werner Nederend
Rob van Engelen

“Ik heb het al 15 jaar erg 
naar mijn zin bij Van Dam. 
We hebben een fantastisch 
team, met veel vakkennis 
en ervaring. Gelukkig blijft 
John bij de zaak betrokken. 
Voor advies kan ik altijd bij 
hem terecht.”

“In 1967 ben ik met mijn vader het bedrijf begonnen. 
Als ik zie wat er in al die jaren is bereikt, geeft me dat 
veel voldoening. Mijn compagnon Erwin Nell neemt over 
vijf jaar het bedrijf over. Ik heb alle vertrouwen in Erwin. 
Hij is een echte vakman.”

Dylan Vendrig

Marjolein Muilwijk


