
Plantrent maakt het verschil
Verspreid over België en Nederland kan u onze planten bewonderen. Zorgt u ook graag voor extra gezelligheid? We 

voorzien een waaier van mogelijkheden aan die uw terras net dat ietsje meer kan geven. Bekijk hieronder onze 
werkwijze en de verschillende opties. Heeft u een eigen idee? We komen graag langs om samen uw wensen te 

bespreken en te realiseren. De mogelijkheden zijn oneindig, zowel op basis van huur als aankoop.

Solitaire planten 

Wist u dat enkele mooie planten uw terras direct 
aantrekkelijker maken? Enkele groene accenten zorgen 
voor een aangename sfeer. Kiest u voor een zuiderse 

olijfboom of liever een linde of plataan? Het kan 
allemaal!

Hagen en afscheidingen 

U wilt uw terras omheinen of afscheidingen maken? Wij 
bieden mooie natuurlijke hagen en afscheidingen aan 
die uw terras afschermen en gezellig aankleden, maar 

ook zorgen voor de correcte afstand tussen uw 
klanten.
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Totaalinrichting 

U bent op zoek naar leuke decoratie en mooie afscheidingen maar weet niet hoe hieraan te beginnen? U zit boordevol 
leuke ideeën maar weet niet hoe deze te realiseren? Wij komen graag bij u langs om uw terras volledig aan te kleden en 

ervoor te zorgen dat uw terras opvalt.
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Bekijk onze realisaties

http://www.plantrent.be
https://www.facebook.com/Plantrent-1508178172745495
https://www.instagram.com/plantrentgroup/
https://www.linkedin.com/company/plantrent-bvba/
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https://www.plantrent.be/realisaties/terras-e4da3


Plantrent Group bestaat uit twee jonge, dynamische bedrijven, Plantrent events en Plantrent office. 
Beide bedrijven bieden een waaier van mogelijkheden aan op vlak van groendecoratie, dit voor zowel 

events als voor interieur en terras.

Plantrent Office 

Wij bieden u een ruime keuze aan planten en 
plantenbakken aangepast aan uw omgeving. Met onze 
'groencontracten' zorgen wij mee voor een positieve 

uitstraling van uw kantoor of bedrijfsruimte. Met 
Plantrent Office haalt u een aangename werksfeer als 
het ware in huis. Want alles wat aandacht krijgt, groeit.

Plantrent Events 

Enkele plantaccenten op uw beursstand, een volledig 
groene scheidingswand, wuivende palmen, opvallende 

kleurrijke bloemenvlakken of een volledige 
conceptontwikkeling op maat? U noemt het maar, 
Plantrent Events geeft iedere beursstand, feest of 

evenement de gepaste aankleding.
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Onderhoud 

Uiteraard is regelmatig onderhoud belangrijk om uw planten optimaal te houden. Na levering van uw planten komen 
wij wekelijks langs om deze te verzorgen zodat ze gedurende de volledige huurperiode hun mooie uitstraling behouden. 

De planten worden gekweekt in speciaal substraat zodat ze perfect voor een langere termijn op locatie kunnen staan. 
Loopt er toch iets mis? Dan heeft u de garantie dat de plant vervangen wordt en uw terras blijft stralen!

Plantrent Group

“Na 20 jaar expertise in de tuinbouw en de eventwereld, durf ik te zeggen dat 
groen ondertussen een hoofdrol speelt. De laatste 5 jaar kan je groen niet meer 
wegdenken op plaatsen waar mensen hun avond gezellig willen doorbrengen. 

Met enkele groene accenten kan je een verschil maken op uw terras. 
Onze planten zijn gekweekt in speciale substraat zodat ze langere tijd op 

verplaatsing kunnen staan. Daarbovenop komen we langs om uw terras in 
topconditie te houden.” 

STIJN GOETHALS -  ZAAKVOERDER PLANTRENT GROUP 
We don’t steal the show, we just make it look better
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