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SIGHT Landscaping is een landelijke groenvoorziener, dynamisch 
en gespecialiseerd in totaaloplossingen in de groene buitenruimte. 
Met het realiseren en verzorgen van de groene buitenruimte 
draagt SIGHT Landscaping dagelijks sterk bij aan een toonaange-
vende “Bezienswaardigheid” voor de gebruikers ervan. Het groen 
rondom uw pand is uw visitekaartje. Naast een representatieve 
functie heeft een goed verzorgde (groene) werkomgeving een 
positieve uitwerking op de creativiteit, werkplezier en beleving van 
uw medewerkers en gasten. Bij het ontwerp van uw terrein staan 
uw wensen centraal. Onze ontwerpers vertalen deze in een creatief 
ontwerp. Hierbij staan verantwoord materiaalgebruik en beheer-
sing van onderhoudskosten centraal. Wij zorgen voor de juiste mix 
tussen vorm, functionaliteit, praktische beheerbaarheid en �nanci-
ele haalbaarheid.

Terreininrichting bij bedrijven en instellingen is een specialisme. 
Functionaliteit, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en representati-
viteit zijn belangrijke aspecten die er toe doen. Uw terrein moet 
een prettige en functionele omgeving zijn voor uw medewerkers 
en uw gasten. Een goed uitgedachte invulling van het groen levert 
hieraan een belangrijke bijdrage. 

Terreinonderhoud gaat bij SIGHT Landscaping verder dan alleen 
het uitvoeren ervan. Wij kunnen de, voor u, juiste balans vinden 
tussen kwaliteit en kosten. Wij stellen voor u een jaarlijks onder-
houdsprogramma op maat op, met diverse kwaliteitsni-
veaus. De voor- en nadelen worden per kwaliteitsni-
veau duidelijk in beeld gebracht, zodat u een 
weloverwogen keuze kunt maken voor 
uw terrein. 

U kunt er van op aan dat onze medewerkers ervoor zorgen dat uw 
medewerkers en uw gasten zo min mogelijk overlast ondervinden 
van de werkzaamheden. Veiligheid, geluidsbeperking, aangepaste 
werktijden en representatie van medewerkers zijn hierin belangrijke 
aspecten. U wordt daarnaast ontzorgt door een vast onderhouds-
team, korte communicatielijnen en een klantenportal.
 
SIGHT Landscaping onderneemt maatschappelijk verantwoord door 
continu te innoveren in duurzame technieken en uitvoeringsmetho-
des.  Daarnaast kopen wij duurzaam in en zetten wij mensen in met 
een achterstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen worden professi-
oneel gecoacht en begeleid (on the job) met als uiteindelijk doel 
door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Duurzaam onder-
nemen is een vast onderdeel van onze bedrijfscultuur, van al 
onze medewerkers wordt verwacht dat zij positief 
bijdragen aan aspecten die duurzaamheid 
ten goede komen.
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