VAN DER LINDEN TUINTECHNIEK
OPENT ZIJN DEUREN!
Per 11 november 2019 is het bedrijf ‘Toine de Keijzer Tuintechniek’ verder gegaan onder de
naam ‘Van der Linden Tuintechniek’. Vanaf dit moment is ook het bezoekadres gewijzigd
van de Lageweg 16 te Dreumel naar de Waaldijk 19 te Dreumel.

De doelstelling van deze wisseling is om onze service
en kwaliteit naar een hoger niveau te brengen en u als
klant nog beter van dienst te kunnen zijn. Wij zijn op
deze nieuwe locatie van maandag tot en met zaterdag
geopend en beschikken over een ruime showroom.
Via onze nieuwe website www.lindentuintechniek.
nl is ons assortiment aan tuinmachines uitgebreid te
bekijken en optioneel ook online te bestellen. Online
bestelde producten worden de volgende dag thuis
geleverd. Uiteraard bent u ook welkom om deze
producten in onze showroom op te halen, waar u,
onder het genot van een kop koffie of thee, de machine
uitgelegd krijgt.
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Specialist in de tuinmachines

Deze nieuwe samenwerking willen wij graag met u
vieren. Vandaar dat wij diverse producten nu tijdelijk
extra voordelig aanbieden.
Wij zien u graag aan de Waaldijk 19 te Dreumel of op
onze website www.lindentuintechniek.nl
Met vriendelijke groet,
Van der Linden Tuintechniek

HONDA
MIIMO 520
ROBOTMAAIER
max. 3000m2

Nu voor €2.449,-

GREENWORKS

GREENWORKS

OPTIMOW 10
ROBOTMAAIER

ACCU
BLADBLAZER
DIGIPRO

max. 1000m2 incl app bediening

Nu voor €1.059,-

incl. twee 2.0Ah 40 volt accu’s;

Van €369,-

voor €279,HOUTKLOVER
230 VOLT
5 jaar garantie, 3500 Watt,
max. klooflengte 550mm,
max. kloofdiameter 350mm;

Van €725,-

voor €599,HUSTLER RAPTOR 42
H
ZERO TURN ZITMAAIER
Z
maaidek van 107 cm

Van €5195,-

voor €4995,-

HONDA
ZITMAAIER
HF 2417 HTE
maaidek van 102cm, full option

Van €5.599,-

voor €5.149,-

ONKRUIDBORSTEL

GREENWORKS

werkbreedte 66cm , Uiterst effectief,
Zeer gebruiksvriendelijk

ACCU KETTINGZAAG
DIGIPRO,

Van 925,-

zwaardlengte 40cm zonder accu

voor €875-

Nu voor €219,-

GREENWORKS

ACCU SCHROEF
KLOPBOORMACHINE
incl. 2Ah accu

Van €159,-

voor €109,-

lindentuintechniek.nl
Specialist in de tuinmachines

