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Welkom op ons bedrijf, Boomkwekerij 

Maarten van Overbeek! Wij produceren een 

uitgebreid sortiment laanbomen, sierbomen, 

meerstammige bomen én vers geleide 

leibomen. Dat doen we op een totaal van 

60 hectare vruchtbare grond in Oirschot, 

Midden-Brabant. De grond vormt de basis 

van onze teelten; deze houden wij vruchtbaar 

en rijk aan bodemleven op hoofdzakelijk 

natuurlijke wijze. Zo laten wij soedangras en 

bloemenmengsels zaaien voorafgaand aan 

de boomteelt. We laten de bodem zoveel 

mogelijk met rust en ploegen niet, maar 

bewerken de grond met een diepwoeler voor 

een betere bodemstructuur. We starten de 

boomteelt met spillen die zijn ingekocht bij 

collega-kwekers. Met hen onderhouden we een 

vaste relatie, zodat we ook richting toekomst 

verzekerd zijn van kwalitatief hoogwaardig 

uitgangsmateriaal voor de meerjarige 

opkweek. Daarnaast gaan wij efficiënt om 

met een andere basisvoorwaarde voor de 

teelt: water. 

Om het werk in de boomkwekerij te verlichten 

en te versnellen, investeren we in moderne 

machines. Daarnaast investeren we in mede-

werkers, want vakmanschap staat hoog 

in ons vaandel. Vooral jonge medewerkers, want 

de jeugd heeft bij ons de toekomst. 

Het is ons team dat zorgt voor de kwaliteits-

bomen die wij kweken en aan u leveren. 

Dat gebeurt met veel passie, en uiteraard 

ook met veel plezier. Op de komende pagina’s 

nemen wij u mee langs diverse productie-

middelen, investeringen en korte gesprekken 

met enkele medewerkers. Vanzelfsprekend 

laten wij u ook zien welke soorten en vormen 

bomen wij zoal produceren.

Groen is leven, 
boomkwekers zorgen ervoor!

Bekijk ook onze facebookpagina:

www.facebook.com/boomkwekerijmvo 

Veel leesplezier en hopelijk tot ziens op ons 

bedrijf. We laten het graag aan u zien!

Maarten en Laura van Overbeek

Welkom!
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De ondernemers
Maarten was 14 jaar toen hij zijn eerste 

bomen plantte en het vak leerde bij een 

boomkweker in de buurt. Zeven jaar later, 

in 2004, was de oprichting van zijn eigen 

boomkwekerij een feit. Sindsdien is het 

bedrijf gegroeid onder zijn leiding en passie 

voor bomen en ondernemen, tot de 60 

hectaren en 10 vaste medewerkers in 2022.

Laura is vanaf 2004 betrokken in het 

bedrijf. Sinds 2006 doet zij de financiële 

administratie en de invoering van ingekochte 

materialen. Daarnaast regelt ze alle 

personeelszaken en houdt ze jaarlijks, samen 

met Maarten, functioneringsgesprekken 

met alle medewerkers. Laura en Maarten 

vinden het vooral belangrijk dat iedereen 

op het bedrijf het naar zijn of haar zin heeft.

Ons team van gemotiveerde medewerkers

https://www.facebook.com/boomkwekerijmvo


Op bijna al onze percelen gebruiken we 

peilgestuurde drainage, met om de 6 meter 

een drainageslang. Grote voordeel van dit 

systeem ten opzichte van haspelberegening is, 

dat we het waterpeil op niveau kunnen houden 

en meer regenwater in de grond kunnen vast-

houden. Zodat de bomen via capillaire werking 

altijd vocht kunnen opnemen, ook als het 

bijvoorbeeld een droge periode is en er geen 

regen valt. Door peilgestuurde drainage blijft 

de bovenlaag van de grond bovendien los en 

droog, zodat we evengoed kunnen schoffelen. 

Ander voordeel van het systeem is dat we in 

het voorjaar op tijd kunnen planten: hiervoor 

laten we na de winter even meer water uit 

de grond lopen. Na het planten zetten we de 

peilbuis weer omhoog. Dankzij peilgestuurde 

drainage gaan wij dus efficiënt om met water 

voor onze bomen.

Vruchtbare grond
Onze grond is uitermate geschikt voor 

meerjarige boomteelt: al onze percelen 

bestaan uit leemhoudende zandgrond die 

wij met natuurlijke middelen vruchtbaar 

houden, zodat onze bomen sterk groeien 

en goed hun benodigde voedingsstoffen 

kunnen opnemen. De grond zorgt voor 

mooi vertakte wortels en daarmee een 

goede kluitvorming. Ook in droge perioden 

blijft de bewortelingszone vochtig, dankzij 

peilgestuurde drainage.
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Waterpeil sturen via drainage



1  Wat is je achtergrond?

“Ik kom uit de buurt, mijn ouders zitten niet 

in de boomkwekerij. Ik zocht een bijbaantje 

voor de zaterdagen en vakanties. Ik wist wel 

ongeveer wat een kwekerij was, maar wat het 

werk zou inhouden eerst nog niet. Via een 

andere kweker ben ik hier terechtgekomen.”

2  Welke werkzaamheden doe je?

“In het zomerseizoen doe ik vooral toppen 

in de bomen zetten, en bomen aan de stok 

binden. In het winterseizoen heb ik heel 

afwisselend werk: orders klaarmaken bij de 

loods, helpen met het laden van vrachtwagens. 

En in de loods rekken maken voor onze vers 

geleide bomen.”

Investeren in vakopleiding
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Wij investeren in een vakopleiding, omdat wij jonge aanwas heel belangrijk vinden voor ons 

bedrijf en de voortzetting ervan in de toekomst. De jeugd maken we al op vroege leeftijd 

warm voor ons vak, waarna we hen allerlei kansen bieden om zich te ontwikkelen. 

Studenten kunnen bij ons leren en werken tegelijk.

3  Wat vind je leuk aan het werk?

“Buiten werken vind ik altijd wel leuk, ook als 

het winter is. Daar kun je je op kleden! Ook het 

werken in een team vind ik leuk. Meestal is een 

van mijn collega’s erbij, dat is gezelliger. En dan 

de radio aan, muziekje erbij, is het nog fijner.”

4  Waar liggen je interesses?

“Ik wil van alles weten en leren over de kwekerij. 

Ik heb al mijn trekkerrijbewijs gehaald, af en 

toe mag ik al met een trekker of met een Gator 

rijden, wat transportwerkzaamheden doen. Ik 

hoef niet de hele dag op een trekker te zitten. 

Tussen de bomen vind ik fijner.”

5  Waar sta je over vijf jaar?

“Ik hoop dat ik dan nog hier werk en een vaste taak

heb binnen het bedrijf. Eerst nog mijn opleiding 

afmaken en de kneepjes van het vak leren!”

5 vragen aan... Stan 



1  Met welke machine werk je hier?

“Dit is een machine van DvO Engineering, 

met ganzenvoeten, vingerwieders en een 

verkruimelrol eraan. Ik kan er ook nog 

zwenkschoffels van Belhomme aan hangen, 

zodat ik er ook mee in de rij kan schoffelen.”

2  Wanneer zet je de machine in?

“Het hele zomerseizoen, het hangt wel af 

van de omstandigheden. Tot en met april is 

onze grond hier, zware zandgrond, nog vaak t

e nat om te schoffelen. Maar daarna ga ik 

ermee rijden.”

3  Hoe hard kun je ermee rijden?

“Als de grond een beetje vochtig is, kan ik er 

makkelijk 10-12 km/uur mee rijden. Hoe 

droger, hoe rustiger ik rijd, anders zorg je 

voor een stofwolk en dat wil ik niet. Als ook 

het zwenksysteem op de machine zit, kan ik er 

zo’n 6 km/uur mee rijden. Het zwenken om de 

bomen heen, in en uit de rij, kost natuurlijk tijd. 

Dat moet netjes gebeuren.”

4  Stuurt gps of stuur je zelf?

“Gps stuurt de trekker en houdt ‘em recht in 

de rij – we planten de bomen standaard met 

gps en in verband, zodat we ze maximaal de 

ruimte geven om te groeien. Dankzij gps op de 

trekker kan ik achterom kijken en de schoffel-

machine zonodig bijsturen.”

5  Hoe gaat dat bijsturen?

“Op al onze drie schoffelmachines – we hebben 

nog een ALM met vingerwieders eraan, en 

een driekoppige rotorwieder van Dutch 

Mechanische onkruidbeheersing
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Wij beheersen het onkruid op onze kwekerij in het groeiseizoen puur op mechanische wijze. 

Hiervoor hebben wij geïnvesteerd in verschillende machines die zowel tussen de rijen kunnen 

werken, als in de rijen om de bomen heen.

Tree Machinery – zit automatische breedte-

verstelling. Daarmee kan ik tot 2,5 cm precies 

vanaf de bomen schoffelen. Als ik een breed 

pad schoffel – wat we gebruiken voor het 

transport van gerooide bomen –  dan laat ik de 

machine over de volle breedte schoffelen. 

Ik kan de grond er ook mooi vlak mee krijgen.”

Containerveld
Onze hoofdproducten zijn bomen met 

vollegrondskluit, maar we kunnen ook 

buiten het rooiseizoen bomen van kwaliteit 

afleveren: gekweekt in teeltzakken, in een 

potgrond bestaand uit een bomenmengsel. 

Hiervoor beschikken we over een modern 

containerveld met druppelirrigatie. De bomen 

staan vast aan robuuste stellages. De teelt-

zakken zijn aan de bovenkant dicht te trekken, 

waardoor onkruid en mos geen kans krijgen.

Tussen de rijen teeltzakken hebben we 

grasbanen aangelegd, waarover we te allen 

tijde goed kunnen rijden om gewenste bomen 

snel op te halen. Bomen gekweekt in teeltzakken 

zijn jaarrond te gebruiken voor een beplanting. 

De teeltzakken zijn flexibel, waardoor wortels 

erin niet ronddraaien, maar juist goed vertakken 

wat de aanslag en hergroei bevordert. 

De teeltzakken voorkomen ook schade aan 

stammen, wanneer bomen voor transport op 

een vrachtwagen zijn geladen.

5 vragen aan... Ruud 

Deze bloemrijke groenbemester staat te 
groeien op een perceel waar we volgend jaar 
onze meerjarige boomteelt gaan starten.
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Verschillende soorten laan- 
en sierbomen in de maten 
12-14 tot 30-35:

 Acer campestre 

 Acer campestre ‘Elsrijk’ 

 Acer platanoides - diverse varianten

 Acer pseudoplatanus

 Acer rubrum - diverse varianten

 Alnus cordata

 Alnus glutinosa

 Alnus incana

 Alnus spaethii

 Amelanchier arborea ‘Robin Hill’

 Betula albosinensis ‘Fascination’ 

 Betula ermanii ‘Holland’

 Betula nigra

 Betula pendula

 Betula pubescens

 Betula utilis ‘Doorenbos’

 Carpinus betulus ‘Fastigiata’

 Carpinus betulus

 Castanea sativa

 Catalpa bignonioides

 Cercidiphyllum japonicum

 Cercis siliquastrum

 Cornus mas

 Corylus colurna

 Crataegus media ‘Paul’s Scarlet’

 Fagus sylvatica - diverse varianten

 Ginkgo biloba

 Gleditsia triacanthos inermis

 Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’

 Halesia carolina

 Juglans regia - diverse varianten

 Koelreuteria paniculata

 Laburnum anagyroides

 Laburnum watereri ‘Vossii’

 Liquidambar styraciflua - diverse varianten

 Liriodendron tulipifera

 Liriodendron tulipifera ‘Fastigiatum’

 Magnolia kobus

 Magnolia soulangeana

 Malus domestica - diverse varianten

 Malus ‘Evereste’

 Malus ‘Red Sentinel’

 Metasequoia glyptostroboides

 Morus alba ‘Fruitless’

 Morus alba 

 Nyssa sylvatica

 Ostrya carpinifolia

 Parrotia persica - diverse varianten

 Paulownia tomentosa

 Platanus hispanica ‘Malburg’

 Populus canescens ‘De Moffart’ 

 Prunus ‘Accolade’

 Prunus avium ‘Plena’ 

 Prunus cerasifera ‘Nigra’ 

 Prunus laurocerasus ‘Novita’

 Prunus sargentii ‘Rancho’

 Prunus serrulata ‘Kanzan’

 Prunus serrulata ‘Amanogawa’

 Prunus subhirtella ‘Autumnalis’

 Prunus subhirtella ‘Autumnalis Rosea’ 

 Prunus ‘Umineko’

 Prunus yedoensis

 Pterocarya fraxinifolia

 Pyrus calleryana - diverse varianten

 Pyrus salicifolia ‘Pendula’

 Quercus palustris

 Quercus robur ‘Fastigiate Koster’ 

 Quercus robur

 Salix alba ‘Belders’ 

 Salix alba ‘Chermesina’ 

 Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’ 

 Sorbus aria ‘Magnifica’

 Sorbus aucuparia

 Styphnolobium japonicum

 Taxodium distichum

 Tilia cordata - diverse varianten

 Tilia europaea ‘Euchlora’ 

 Tilia europaea ‘Pallida’

 Tilia henryana

 Tilia platyphyllos

 Tilia tomentosa ‘Brabant’ 

 Ulmus laevis

 Zelkova serrata

Tilia europaea ‘Pallida” Carpinus tweejarig Gleditsia

Met passie en hart voor de boomkwekerij

werken wij voortdurend aan een kwalitatief

mooi sortiment laanbomen voor onze klanten.

Op die manier kunnen we gezamenlijk het best

passende product voor uw project bepalen. 

Kwekerij laanbomen
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1  Leibomen maken is een 

 vak apart?

“Ja, dit is echt een vak apart. Het maken van 

vers geleide bomen heb ik hier geleerd, en 

nu leer ik het Hein, een van onze studenten. 

Voordat ik bij Maarten van Overbeek kwam 

werken, werkte ik op een ander bedrijf, met 

voorgeleide bomen.”

2  Wat houdt vers geleid in?

“We maken bamboerekken in bomen die met 

kluit zijn gerooid, waarna we de takken aan het 

rek binden. We leveren de bomen daarna af 

aan de klant, vers geleid dus, zodat de bomen 

kunnen uitgroeien tot echte leibomen.”

3  Hoe maak je een rek?

“Met bamboestokken in de lengtematen 1,2; 

1,5 en 1,8 meter. Hiervan maken we een rek 

met behulp van een bok: een soort mal waarin 

we de stokken leggen, zodat we handig, netjes 

en gestructureerd kunnen werken. Een rek is 

dan altijd 120% goed gemaakt! We kunnen 

verschillende vormen rekken maken, net wat de 

klant wil of wat het beste uitkomt in een tuin.”

4  Welke bindbuis gebruik je voor 

 het knopen?

“We knopen met 3 mm zwarte bindbuis. Die 

is wat dunner dan de bindbuis die we buiten 

in de kwekerij gebruiken. En zwart valt op een 

rek het meest op.”

5  Wat voor werk doe je nog meer?

“In de zomer gaat het om kwekerij-onderhoud, 

zoals het nagaan van de toppen in de een- en 

tweejarige hoeken, eventueel een extra bandje 

erop zetten. In de winter ben ik vooral in en 

rondom de loods bezig met de logistiek. 

Zorgen dat alle leveringen kloppen, de juiste 

etiketten aan de bomen hangen, en de orders in 

de juiste vakken op het laadplein staan.”

Vers geleide bomen maken
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Vers geleide leibomen behoren tot onze hoofdproducten. We kunnen deze leibomen 

in allerlei vormen en maten maken, van verschillende soorten en variëteiten bomen.

5 vragen aan... Jeroen 
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Onze verse leibomen worden als leigeschikte 

boomvorm gerooid, vervolgens worden ze 

opgeladen en naar onze loods gebracht. 

In de loods worden ze geplaatst en hier 

monteren wij de vorm naar uw wens in 

de boom. Bij het monteren zorgen wij dat 

er voldoende jonge vertakkingen aan de 

vorm vastgemaakt worden, dit geeft het 

mooiste resultaat. Dit alles resulteert in 

een zeer fraaie vers gemaakte boomvorm.                                                                                           

We maken onze leivormen door een boom op 

stam te voorzien van een stevig gemaakt leirek 

van bamboestokken. Hoge leivormen kunnen 

op 180 cm tot 200 cm stam ingebonden worden, 

we hebben hier per maat (stamomtrek) 

standaardhoogtes en standaard rekmaten voor, 

vraag hier even naar bij ons. Andere hoogtes 

en rekmaten zijn op aanvraag mogelijk. We 

maken leivormen veelal vol uitgeleid, enkel 

de Tilia soorten maken wij in leivorm 4 etages.

Standaard rekken (bxh):
 4 Etages  180 x 120 cm

 4 Etages  210 x 120 cm

 5 Etages  180 x 150 cm

 Volgeleid  150 x 120 cm

 Volgeleid  150 x 150 cm

 Volgeleid  180 x 120 cm

 Volgeleid  180 x 150 cm

 Afwijkende afmetingen op aanvraag

Soorten leivormen:
 Acer campestre ‘Elsrijk’

 Carpinus betulus

 Fagus sylvatica

 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

 Liquidambar styraciflua

 Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’

 Malus soorten

 Malus ‘Evereste’

 Malus ‘Red Sentinel’

 Nyssa sylvatica

 Parrotia persica

 Platanus hispanica ‘Malburg’

 Prunus laurcerasus ‘Novita’

 Prunus serrulata ‘Kanzan’ 

 Prunus ‘Umineko’

 Prunus yedoensis

 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

 Pyrus communis ‘Beurre Hardy’

 Pyrus communis ‘Conference’

 Pyrus salicifolia ‘Pendula’

 Quercus palustris

 Tilia soorten

Leivormen

Etages

Volgeleid
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lei liquidambar

Speciaal voor onze vaste afnemer hebben 

we een mooie folder ontworpen om in beeld 

te brengen hoe onze vers geleide leibomen 

er over een paar jaar na aanplant uit zien. 

Beeldmateriaal is opgenomen in deze folder, 

deze folder is geheel ZONDER onze bedrijfs-

gegevens uitgegeven, zodat deze door u als 

vaste afnemer gebruikt kan worden richting 

uw klant.

Fagus sylvatica Volgeleid 
vers stam - 200 rek 180x120

Tilia eu. Pallida 
4 etage 200 stam  - rek - 180x120  - vers geleid

Liquidambar styr ‘Worplesdon’
Volgeleid vers - stam 200 - rek 180x120



De blokvormen worden bij ons gemaakt 

met een frame van staal in de vorm van 

een kubus, dat frame is verkrijgbaar in 2 

formaten. De blokvorm is leverbaar in 

verschillende hoogtes, wij kunnen de 

kubus bevestigen op een in overleg 

vastgestelde hoogte. 

De blokvorm wordt stevig in de boom 

bevestigd en wij kiezen voor u een mooi 

vertakte boom uit welke het beste geschikt is 

om deze vorm te maken.

Standaard blokvormen:
 70 x 70 x 100 cm

 100 x 100 x 100 cm

 andere maten op aanvraag

Soorten blokvormen:
 Acer campestre ‘Elsrijk’

 Carpinus betulus

 Fagus sylvatica

 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

 Tilia cordata ‘Greenspire’

 Tilia europaea ‘Pallida’

Blokvormen

100 cm 100 cm

100 cm
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Fagus 
sylvatica 
blokvorm 
70x 70x100

Carpinus betulus 
Blokvorm 
100x100x100 
stam200-220 Voor het maken van dakvormen gebruiken wij 

een stalen kruis met bamboestokken door dit 

stalen kruis. Het frame blijft daardoor altijd 

mooi recht in de boom zitten. Alle takken 

worden horizontaal uitgeleid op een hoogte 

van 240/250 cm. De afmetingen van het 

dakrek zijn 130 cm bij 130 cm (kruis 180 cm 

bij 180 cm). Om transport van de dakvormen 

efficiënter te maken laten wij 1 lengtestok van 

de dakvorm los, zodat stapelen mogelijk is.

Soorten dakvormen:
 Acer campestre ‘Elsrijk’

 Carpinus betulus

 Liquidambar styraciflua

 Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’

 Morus alba ‘Macrophylla’

 Platanus hispanica ‘Malburg’

 Quercus palustris

Dakvormen

Platanus acerifolia dakvorm

 Liquidambar styraciflua dakvorm

Liquidambar styr worplesdon Dakvorm

Quercus palustris
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Wij kweken eveneens een zeer mooi en 

breed assortiment meerstammige bomen 

en struiken. Deze meerstammigen zijn mooie 

solitaire bomen en voor vele doeleinden 

geschikt door hun grillige karakter. 

Wij kunnen diverse soorten meerstammige 

bomen en struiken in verschillende maten 

leveren. 

Meerstammige soorten:
 Acer campestre

 Alnus cordata

 Alnus glutinosa

 Amelanchier lamarckii

 Betula nigra

 Betula pendula

 Betula pubescens

 Betula utilis ‘Doorenbos’

 Carpinus betulus

 Catalpa bignonioides

 Cercidiphyllum japonicum

 Cercis siliquastrum

 Cornus controversa

 Cornus kousa

 Cornus mas

 Ginkgo biloba

 Gleditsia triacanthos ‘Inermis’

 Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’

Amelanchier lamarckii

Parrotia persica

Stypnolobium japonica Zelkova serrata 

 Halesia carolina

 Heptacodium miconioides

 Juglans regia

 Koelreuteria paniculata

 Liquidambar styraciflua

 Magnolia kobus

 Magnolia soulangeana

 Malus ‘Evereste’

 Malus ‘Red Sentinel’

 Nyssa sylvatica

 Ostrya carpinifolia

 Parrotia persica

 Parrotia persica ‘persian spire’

 Parrotia persica ‘vanessa’

 Prunus ‘Accolade’

 Prunus ‘Umineko’

 Prunus serrula ‘Kanzan’

 Prunus serrula

 Prunus subh. ‘Autumnalis’

 Prunus yedoensis

 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

 Quercus palustris

 Sorbus aucuparia

 Styphnolobium japonicum

 Zelkova serrata

19

Meerstammigen



1  Machinewerk vind je leuk?

“Ik vind alles op de kwekerij leuk, maar het 

werken met machines vind ik het leukst. 

Daarbij ondersteun ik Joost, m’n collega. 

Uiteindelijk wil ik al het machinewerk hier 

kunnen doen.”

2  Welke machines bedien je al?

“Tractors en loaders: alles kan ik al besturen. 

Net als het werken met de rupsknipper waar-

mee we bomen machinaal kunnen snoeien. 

In de zomer is er minder machinewerk, maar 

in de winter juist meer met het rooien, het 

transporteren en het verladen van bomen.”

Uitgebreid en modern machinepark

20 21

Om werkzaamheden te verlichten en te versnellen, beschikken we over een uitgebreid en 

modern machinepark. Trekkers, loaders en machines worden door ervaren medewerkers 

bediend. Jongeren die machinewerk leuk vinden, laten we hierin groeien. 

Joost is verantwoordelijk voor de machines.

3  Waarmee verlaad je de bomen?

“Met een kraan die achter op een tractor is 

gebouwd. De lier kan tot ongeveer 40 meter 

ver reiken, zodat we bomen vanuit een breed 

transportpad uit vier rijen links en rechts 

kunnen halen: dus uit blokken van acht rijen.”

4  Je werkt met afstandsbediening?

“Ja, de afstandsbediening hangt om mijn 

middel. Ik kan de tractor automatisch laten 

rijden, waardoor we een mannetje uitsparen. 

Eerst laadden we de bomen met z’n drieën op, 

nu doen Joost en ik dat werk met z’n tweeën.”

5  En het transport naar de loods?

“Meestal rijden we met één combinatie 

tractor-transportwagen naar het veld, maar 

we kunnen ook met twee tractors en wagens 

rijden. Om nog sneller te kunnen werken.”

Rooien met draadkluit en/of blote wortel
Zo worden bomen gerooid en afgeleverd. We beschikken over de juiste machines om een mooie 

kluit te scheppen. De rooiploeg van ons team zorgt voor een mooie strakke draadkluit.

5 vragen aan... Marijn 

Links Marijn, rechts Joost



Moderne software
Op kantoor gebruiken wij moderne apparatuur en 

software voor de in- en verkoop, voorraadbeheer, 

perceelsregistratie, planning van het planten en het 

rooien. Onze medewerkers kunnen op de kwekerij, 

in de loods en op het laadplein de actuele voorraad 

op hun smartphone zien, dankzij een app die 

gekoppeld is aan het programma op kantoor. 

In de app kunnen zij ook zien wanneer bomen op 

een andere locatie zijn gezet, wat hen schrijfwerk 

bespaart. Voor de toekomst bekijken we verdere 

mogelijkheden van digitalisering op ons bedrijf.

Langs diverse wegen en in vele tuinen worden 

onze bomen geplant. Ze vormen daar een mooi 

groen onderdeel wat zorgt voor schaduw en/

of privacy, en uiteraard visueel aantrekkelijk 

is in verschillende seizoenen. Meerstammige 

bomen zorgen extra voor een prachtig plaatje 

in een tuin doordat ze grillig vertakt zijn.

Leveringsvoorwaarden 

 Leveringen geschieden onder voorwaarden HBN;
 Bestellingen bij voorkeur per e-mail om misverstanden 

 te voorkomen;
 Levering af kwekerij, tenzij anders overeengekomen;
 Schriftelijke reclamaties binnen 2 dagen na ontvangst 

 van de goederen;
 Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum;
 Onze aansprakelijkheid van eventueel geleden schade is 

beperkt tot te hoogte van het factuurbedrag;
 Voor vervolgschade nemen wij geen enkele 

 verantwoordelijkheid;
 Bij niet betalen van onze factuur geven wij de vordering 

uit handen;
 Onze bomen blijven ons eigendom totdat de volledige 

betaling plaats heeft plaatsgevonden;
 Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, 

 vergissingen en tussentijdse wijzigingen.

Gerealiseerde projecten

Mortelsgraaf

De Fransman
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Per perceel hebben wij plattegronden met nummering, deze plattegronden kunnen wij op uw 

verzoek digitaal toesturen. Middels deze plattegrond kunt u zelf of met uw klanten bomen 

bezichtigen en / of uitmerken op afspraak. De plattegronden zijn te vinden op de website 

www.maartenvanoverbeek.nl/nl/plattegronden

Plattegrond

http://www.maartenvanoverbeek.nl/nl/plattegronden 


Mortelsgraaf 1
5688 MJ Oirschot
Tel. +31 (0)6 26 812 416
Tel. +31 (0) 499 745 474
info@maartenvanoverbeek.nl
www.maartenvanoverbeek.nl

Boomkwekerij Maarten van Overbeek is één 
van de bedrijven van Greencentre Oirschot: 

dit is een samenwerking van acht bedrijven met boom-

teelt en sierteelt in Oirschot. We profileren onze bedrijven 

gezamenlijk via de website www.greencentre-oirschot.nl

We laten ons zien op open dagen en op internationale 

vakbeurzen. En we hebben gezamenlijk een magazine 

uitgebracht waarin alle kwekers hun verhaal vertellen; 

lees het hier digitaal of kijk op onze website.

BIJ ONS FAMILIEBEDRIJF 
BENT U VERZEKERD VAN:

Snelle levering

Flexibiliteit + Service

Bewezen kwaliteit

Oog voor duurzaamheid

http://www.greencentre-oirschot.nl
https://indd.adobe.com/view/05e8bdbc-9c13-4716-844b-0afd2c6db7e6

