Persbericht 3 september 2010
Nieuwe GroenRijk vestiging in Ede!
In het voorjaar van 2011 zullen de deuren van GroenRijk Ede
open gaan, de nieuwste vestiging voor de franchiseformule GroenRijk, Weet wat er leeft.
Familie Van de Lagemaat, de eigenaar van het bestaande
centrum Bloemen en Plantencentrum Van de Lagemaat,
heeft in augustus 2010 de beslissing genomen om toe te
treden tot de franchiseformule.
De familie Van de Lagemaat is geen onbekende in de tuincentrumbranche. Startend als tuincentrummedewerker, is
Marcel van de Lagemaat, daarna voor zichzelf begonnen in
Veenendaal met een bloemenzaak. Op 1 oktober 1994
heeft hij het Bloemen en Plantencentrum in Ede overgenomen, waar de aandacht ligt op snijbloemen en planten.
Het bestaande Bloemen en Plantencentrum Van de
Lagemaat wordt in zijn geheel vervangen door een
modern en completer tuincentrum op dezelfde locatie
(Schaapsweg 80 te Ede). Deze nieuwe GroenRijk vestiging,
van circa 1.800 m2 bebouwde oppervlakte, is de eerste
vestiging die volledig volgens de door GroenRijk benoemde S module gebouwd en ingericht wordt.

Aangezien de bouw van het GroenRijk tuincentrum medio
oktober 2010 start, gaat het huidige centrum van familie
Van de Lagemaat verhuizen naar een pand om de hoek
(Molenstraat 85 te Ede), zodat de bouw gerealiseerd kan
worden en familie Van de Lagemaat per 23 september 2010
met hun huidige activiteiten door kunnen gaan. De planning is dat GroenRijk Ede in het voorjaar (maart) van 2011
de deuren opent.
Bij GroenRijk Ede vindt u straks alles voor uw tuin en interieur, zoals tuingereedschap, potterie, sfeer- en cadeauartikelen en uiteraard veel kamer- en tuinplanten.
De GroenRijk tuincentra leggen de focus op professioneel,
ambachtelijk, authentiek, inspirerend, respectvol, maar
bovenal groen. Want GroenRijk, Weet wat er leeft.
Kijk voor meer informatie op www.groenrijk.nl of neem
telefonisch contact op via telefoonnummer 0172-219 200.
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