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Tuinmeubelen
met karakter
‘Meer dan 20 jaar ervaring.’
Twintig jaar geleden startte Johan Auwers
Tuinmeubelen De Boomgaard in Poederlee
bescheiden met één tuinset in consignatie.
Op beurzen zocht hij zorgvuldig naar merken
die het best bij zijn filosofie en smaak aansloten. Met Royal Botania en Dedon vond hij de
geschikte partners en zijn zaak groeide gestaag. Ondertussen kreeg Johan ook de enthousiaste steun van zijn echtgenote Dominique De Cuyper.

ADVERTORIAL

‘Dedon Concept’
Johan bleef trouw aan zijn partners van het
eerste uur. De Boomgaard werd zelfs Dedon
Concept Dealer. Dat heeft alles te maken met
de kwaliteit en het knappe design van het gevlochten tuinmeubilair waarin Dedon koploper is, en het vertrouwen van de fabrikant in
het zorgzame dealership van Johan en Dominique. Zo goed als de volledige collectie van
Dedon vind je in Poederlee.

“ALSOF JE OP VAKANTIE BENT”

Lezeres Nele:
“Wanneer je naar De Boomgaard gaat, lijkt het
alsof je direct op vakantie bent. Er is een hele toffe,
uitgebreide keuze aan tuinmeubelen met
bijpassende accessoires. De schuur, waar ook
nog meubelen uitgestald staan, is echt prachtig!”

De helft van de collectie van De Boomgaard
staat uitgestald in de tuin. In het groen van het
landelijke Heerle bewijzen de meubelen hun
duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid en
kwaliteit. “Het is in dit 'testlabo' dat het kaf van
het koren gescheiden wordt”, verzekeren de
zaakvoerders, die op hun prachtige locatie een
belevingsfactor toevoegen.
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‘Beleving ter plaatse’
‘Kwalitatief & duurzaam’
Bij De Boomgaard is het gamma intussen uitgegroeid tot meer dan twintig merken, voor
elke smaak en elk budget. Van strak of rustiek
tot jong en speels: alle stijlen worden aangeboden, met als gemene deler iets unieks, iets
extra's dat het aanbod uit de grote tuincentra
overstijgt. Het geeft je mooie tuin, terras of
patio een persoonlijke touch. Ook verlichting
en verwarming zit in het gamma. Het sterke
aanbod wordt aangevuld met de jarenlange
vakkennis van de zaakvoerders, strakke levertijden en perfecte service. Sinds enkele jaren
verzorgen Johan en Dominique ook de levering en installatie van tuinmeubilair bij klanten
in het buitenland.

“ORIGINELE PLEK”

Lezeres Elke:
“De Boomgaard is een leuke originele plek in het
landelijke Poederlee. Dominique en Johan hebben
ons hartelijk ontvangen en ons verrast met de
ruime keuze aan tuinmeubelen. Zelf hebben we
enkele leuke zetels mogen uittesten die ideaal zijn
om een rustige zomeravond in door te brengen.”
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