PERSBERICHT
Tuincentrum.nl breekt markt open met totaaloplossing voor de tuin en gratis bezorging
Tuincentrum.nl biedt een uniek online assortiment, bestaande uit meer dan 5.000
tuinartikelen. De website rekent geen verzendkosten en breekt de markt daarmee volledig
open. De gratis bezorging in heel Nederland en België onderscheidt de webshop van andere
aanbieders. Bovendien kunnen bezoekers rekenen op een alles-in-één oplossing, waar ze
terecht kunnen voor de inrichting van een compleet nieuwe tuin, of de renovatie hiervan.
“Consumenten kijken en vergelijken vooral online wanneer ze een nieuwe keuken, slaap- of
badkamer zoeken. De voordelen hierbij bestaan uit lagere prijzen, een groot assortiment en
het gemak van thuisbezorgen. Tuincentrum.nl biedt precies deze voordelen, voor alles voor
in en om de tuin. Bezorgkosten bij andere aanbieders van tuinaarde, grote planten of vijvers
lopen al snel op tot €50, waardoor wij bezoekers de kans bieden enorm te besparen,” aldus
Pim Donkerlo, mede-oprichter van Tuincentrum.nl.
Alles-in-één oplossing
Tuincentrum.nl beschikt over een uitgebreid assortiment, met daarin bijvoorbeeld planten,
bomen, bestrating, vijvers, tuingereedschap en tuinaarde. Bezoekers vinden er die ene
speciale hortensia, tot aan de big bags met tuinaarde om de nieuwe tuin snel vorm te kunnen
geven. Het is de enige webshop binnen deze branche die een alles-in-één oplossing biedt, om
de tuin volledig te renoveren of een nieuwe tuin vorm te geven. Bovendien besparen
bezoekers zich de lange wachtrijen en overvolle parkeerterreinen in het weekend bij de
traditionele tuincentra.
Gratis snelle bezorging
Consumenten bestellen hun producten eenvoudig op Tuincentrum.nl en kunnen deze gratis
thuis laten bezorgen. De webshop rekent geen verzendkosten en biedt bovendien een ‘niet
goed, geld terug’-garantie. De webshop probeert de markt op die manier open te breken,
aangezien de huidige webshops vaak hoge verzendkosten rekenen en consumenten online
direct de juiste keuze dienen te maken voor een product dat ze bestellen. De eigen
bezorgservice van de webshop zorgt bovendien voor een vlotte bezorging.
Spectaculaire nieuwe website
Tuincentrum.nl opent met de lancering van een spectaculaire nieuwe website, die zowel
gebruiksvriendelijk als slim in elkaar zit. Bezoekers kunnen gemakkelijk contact opnemen met
de klantenservice via telefoon, chat of email en bladeren eenvoudig door de producten om
hun bestelling te plaatsen. Voortaan kunnen consumenten ook hun tuinartikelen eenvoudig en
voordelig online bestellen, zonder dat ze daar de deur nog voor uit hoeven.
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