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Bericht 1: 

Wilt u ons helpen? Wij vinden de kwaliteit van ons werk belangrijk. Graag maken wij dit inzichtelijk 
via recensies. Ook bieden wij u dit jaar de CASHBACK-actie van TuinKeur. Als u een recensie invult 
over ons bedrijf maakt u kans op € 1.000,- cashback op uw factuur.  
 
Zijn wij (onlangs) voor u aan het werk (geweest), dan kunt u via deze link een recensie over ons 
schrijven op hoveniernederland.nl:  >>Link recensie van uw HovenierNederland profiel<< 
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Bericht 2:  
Heeft u al een recensie geschreven over onze werkzaamheden? Wij vinden recensies belangrijk om 
zo de kwaliteit van ons bedrijf te laten zien.  
 
Een recensie kunt u invullen via deze link:  >>Link recensie van uw HovenierNederland profiel<< 
Alvast onze dank voor het invullen van de recensie. Ps. U maakt dan ook nog kans op € 1.000,- 
cashback. Deze kans wilt u toch niet missen? 
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Bericht 3:  
Recensies worden steeds vaker gebruikt in het oriëntatie- en keuzeproces. Ook wij hechten veel 
waarde aan de recensies die onze klanten over ons schrijven. Heeft u nog geen recensie geschreven 
over onze werkzaamheden? Vul dan alsnog een recensie in via hoveniernederland.nl  >>Link recensie 
van uw HovenierNederland profiel<<  
 
Ook u maakt kans op € 1.000,- cashback op uw factuur door het invullen van een recensie. Kijk voor 
meer informatie over deze actie op de site van TuinKeur https://tuinkeur.nl/acties  
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Bericht 4: 
Staan wij binnenkort met een cheque bij u in de tuin? U maakt kans op € 1.000,- cashback als u een 
recensie invult over onze werkzaamheden. 
 
Het invullen van een recensie doet u via hoveniernederland.nl >>Link recensie van uw 
HovenierNederland profiel<<Wij waarderen recensies, omdat dit de kwaliteit van ons bedrijf 
weergeeft.  
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Bericht 5: 

Maakt u al kans op € 1.000,- cashback? Als u een recensie schrijft over onze werkzaamheden op 
hoveniernederland.nl >>Link recensie van uw HovenierNederland profiel<<doet u mee met deze 
actie. U heeft nog een paar kansen om ook een cashback-winnaar te worden. 
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Bericht 6:  
De CASHBACK-actie is bijna ten einde, maar u kunt nog steeds een CASHBACK-winnaar worden. Als u 
een recensie schrijft over onze werkzaamheden op hoveniernederland.nl kunt u aanvinken dat u mee 
wilt doen met deze actie. U maakt dan kans op € 1.000,- cashback op uw factuur. 
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