
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Zorgen dat alles groeit en bloeit 

tegen zo laag mogelijke kosten en 

uw medewerkers veilig werken. 

 

Uniek online  onderhoud- en 

veiligheidsprogramma voor 

uw hele kasverwarming- en         

CO2 installatie voor € 10,00 

per maand 
+ Uw installatie veilig, energie zuinig en minder  

   storing gevoelig 

+ Checklist op maat gemaakt voor uw bedrijf 

+ Uit te voeren wanneer het u uitkomt 

+ Technische ondersteuning 

+ Onderhoud en veiligheid is vanaf nu structureel 

   een onderdeel van uw bedrijfsproces 

+ Een goed onderhouden installatie is veilig  

   en economisch 

  H O R T I - C U L T U R A  
A d v i e s  e n  H a n d e l  v o o r  d e  G l a s t u i n b o u w  

Start vandaag nog met onderhoud en veiligheid 

Lees de volledige productbeschrijving en vul het 

aanvraagformulier in op: 

http://onderhoud.horti-cultura.com 
 



 
 

 Maak kennis met Horti-Cultura 
 

Horti-Cultura is het handels- en adviesbureau dat zich richt op zowel de nationale als de internationale klimaattechniek in de glastuinbouw met voor u op maat gemaakte 

producten die uw bedrijfsvoering efficiënter maken. Strakke levertijden en een hoog serviceniveau voor een  concurrerende prijs, dat zijn de pijlers waar Horti-Cultura op 

gebouwd is. 

 

 

Mijn naam is Klaas Althof en ik ben de oprichter van Horti-Cultura en heb in de 

afgelopen 27 jaar ruime ervaring opgedaan in de klimaattechniek bij diverse 

(inter)nationaal opererende installatiebedrijven in de glastuinbouw. In 2005 

introduceerde ik met succes het service en onderhoudscontract voor de 

kasverwarmingsinstallatie. Totale ontzorging voor het preventieve onderhoud.   

                  
 

Inmiddels zijn we 8 jaar verder en andere tijden vragen om andere producten. Ik wil u helpen daar waar het nodig is en afstand nemen waar u het zelf verder kunt. Deze 

producten zijn, omdat ze ontdaan zijn van alle gouden randjes en grotendeels online verwerkt worden, veel scherper in de markt te zetten en zorgen er toch voor dat uw 

gehele installatie in topconditie blijft. 

 

Een goed voorbeeld hiervan is het onderhoud- en veiligheidsprogramma dat wij ontwikkeld hebben. Door onze ervaring weten we waar de cruciale onderhoudspunten liggen in 

de verwarming- en CO2 installatie. Onderhoudspunten die storingen kunnen veroorzaken en die uw productieproces ernstig kunnen stagneren. Tevens dient u als goed 

werkgever aan te tonen dat u er alles aan doet om uw werknemers een veilige werkplek te bieden. Wij hebben deze twee zaken bij elkaar gevoegd en er voor gezorgd dat alles 

goed gedocumenteerd kan worden. Een ouderwetse spreuk ‘voorkomen is beter dan genezen’ gaat ook hier weer op. Met deze ervaring hebben wij een checklist ontwikkeld 

die u langs al deze cruciale punten op uw bedrijf loodst om ze te controleren en daar waar nodig te (laten) repareren. En als het nodig is zijn wij er vanzelfsprekend ook voor u 

voor technische ondersteuning.  

 

Elke checklist wordt voor u op maat samengesteld, toegespitst op uw bedrijf. Lees de volledige productbeschrijving op de speciale pagina die wij hiervoor gemaakt hebben op 

http://onderhoud.horti-cultura.com of bezoek onze website op www.horti-cultura.com 

 

Alles wat wij ondernemen is er op gericht dat het eindresultaat voldoet aan uw verwachtingen. Kwaliteit dus! 

 

Met vriendelijke groeten,  

Klaas Althof 

 


