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Welkom!

Beste klant

Met enige trots wil ik u graag ons gloednieuwe
en tevens allereerste ForGrassMagazine voorstellen.
Dit magazine is een ode aan onze klanten en onze medewerkers.
Het is dankzij jullie dat ForGrass nu een gerespecteerde speler is  
op de kunstgrasmarkt. Dankzij jullie talloze positieve beoordelingen,
blijf ik de energie vinden om dit bedrijf iedere dag met de glimlach te leiden.  

Wij stellen u in dit magazine heel graag ons fantastich team voor.
U wilt toch wel weten wie daar in uw tuin zit te ploeteren, niet?
Wij streven ernaar u de allerbeste zorg en service aan te bieden,  
dag in dag uit, bij zonneschijn en bij regen.
Bovendien zetten wij graag ons gamma in de kijker.
En omdat een beeld soms meer zegt dan 1000 woorden,
tonen wij u graag enkele van onze realisaties van de afgelopen maanden.
U kunt ook lezen dat onze projectverantwoordelijke Maarten een bezoek bracht  
aan de productieafdeling waarbij hij de samenstelling van het gras  
en de machines uitgebreid inspecteerde. 

Daarnaast zult u de evolutie zien die het merk ForGrass heeft doorgemaakt.
In 2013 klein gestart, vele obstakels overwonnen en intussen een vaste waarde.
In 2019 hadden wij de ambitie om (u leest het goed!) 100 % te groeien.
Dankzij onze uitbreiding in Waregem, de groei in Herenthout en onze loyale en 
gemotiveerde medewerkers, slaagden we daarin met glans. Fantastisch!
 
Ondanks onze honger naar groei zijn we onze missie nooit uit het oog verloren: 
we bleven er steeds naar streven u te helpen bij het vinden van de perfecte, 
onderhoudsvriendelijke tuin door de aanleg van natuurlijk en kwalitatief kunstgras. 

Ik wil graag onze klanten bedanken die de tijd hebben genomen
om ons te beoordelen. Dit helpt potentiële klanten vaak over de drempel
om voor ForGrass te kiezen. Neem maar gauw eens een kijkje in ons magazine en 
laat ons weten wat u ervan vindt via info@forgass.be.

Ik wens u heel veel leesplezier! 
Jeroen Daeninck - Zaakvoerder ForGrass Kunstgras
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Meer info?
Surf naar www.forgrass-kunstgras.be

Jeroen Daeninck
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2013 vs 2020 

ForGrass op de t i jd l i jn

 

2013 
augustus

Eerste project 
van meer dan 

1000m² 
kunstgras

2013 
oktober

ForGrass ontspruit 
in de regio Limburg 

met een officiële 
ForGrass verdeler 
en installateur te 

Bree.

2014 
februari 
ForGrass 

Kunstgras werd 
voor het eerst in 
een tuincentrum 

verkocht

2014 
september

ForGrass komt aan 
in Antwerpen en start 

een samenwerking met 
een officiële ForGrass 
verdeler en installateur 

te Herenthout.

2015 
maart 

De Future-Base 
platen worden 

geïntroduceerd als 
innovatieve oplossing voor 

installatie van kunstgras 
op o.a. daken en 

betonvloeren.

2015 
november

We mochten een 
prachtig project 
realiseren aan 

UZ Gent

2015 
december

We sluiten het 
jaar voor het eerst 
af met meer dan 

10000m² verkocht 
kunstgras! 

2016 
januari 

We trekken 
naar een groter 

magazijn in 
Meigem

2016
juni

Welkom aan 
onze eerste 
werknemer

2013 
maart

ForGrass 
Kunstgras wordt 

geïntroduceerd op 
de TuinXpo in 

Kortrijk

Het ging als een trein. We brengen het verloop tussen 2013 en 2020 even in kaart  
aan de hand van een tijdlijn met bijpassende foto’s.
Kijkt u even mee?
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2017

februari
ForGrass Kunstgras 

heeft voor het eerst een 
plekje op Batibouw

BATIBOUW¨

2017 
juli

Voor het derde jaar 
op rij mogen wij het 

kunstgras aanleveren 
voor de Festivalweide 

van Rock Werchter

2018 
januari 

We nemen 
onze intrek in 

ons gloednieuw 
magazijn in 
Maldegem

2018 
april 

Aankomst van 
onze Amerikaanse 

snijmachine, de Accu-cut 
Q9 + Ons magazijn wordt 

officieel geopend door 
niemand minder dan 

Willy Naessens

2018 
augustus

Wij mogen met 
veel plezier Maarten 
B. en Teejay in ons 

team verwelko-
men

2018 
november
Opening van 

onze tweede loods 
in Maldegem. Onze 

opslagruimte 
verdubbelt naar 

ruim 8000m²

2018 
december

ForGrass start 
opleidingen voor 

tuinaannemers en 
verdelers van 

ForGrass 
Kunstgras

2019 
januari 

Jarno komt 
als ervaren 

kraanbestuurder het 
team versterken en ons 

machinepark voor 
de grondwerken 

breidt uit

2019 
maart

We breiden verder 
uit naar West-Vlaan-

deren. ForGrass 
opent een magazijn 

te Waregem

2019 
april

Jong bloed komt 
de ploeg verster-
ken. Maarten C. 
is ons nieuwste 

teamlid

2019 
juni

Opening van 
onze derde loods 

in Maldegem. Onze 
opslagcapaciteit 
breidt zich uit tot 

12000m²

2019 
juli

Ons record-
voorjaar vieren we 
met het voltallige 

team op Rock 
Werchter

2019 
najaar

We verkochten 
meer dan 65.000 m² 
kunstgras en konden 

tal van prachtige 
projecten 
realiseren

Meer info?
Surf naar www.forgrass-kunstgras.be
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Ons gamma in de ki jker 
In deze editie van ons ForGrassMagazine willen we graag drie soorten kunstgras toelichten.

Vooreerst zetten we graag ons Supernatural kunstgras 
in de spotlight. Dit kunstgras vinden we terug in de 
reeks van de natuurlijke kunstgrassen en is een absolute 
topper in ons gamma. Uniek bij ForGrass is de MDR-
technologie: de vezels zijn multidirectioneel en gaan alle 
kanten op, waardoor dit kunstgras heel erg lijkt op echt 
gras. Door de combinatie van maar liefst 4 kleuren en 
de verschillende hoogtes van de vezel, oogt dit type 
kunstgras enorm natuurlijk. Dit type kunstgras is één 
van onze bestellers waarvan de meningen onverdeeld 
positief zijn!

Als tweede willen wij graag ons Wonder kunstgras uit-
lichten. Door de W-vormige vezel is dit type kunstgras 
extra veerkrachtig en glanst het gras niet. De sterke 
eigenschappen van dit kunstgras maken het uitermate 
geschikt voor een tuin waarin kinderen spelen, huisdie-
ren rond rennen alsook voor de aanleg van terrassen. 
Een echte aanrader indien u op zoek bent naar de beste 
prijs/kwaliteit verhouding.  

Tot slot stellen wij u graag onze nieuwste soort kunst-
gras voor, de Sensational. De combinatie van lichte en 
donkere groen kleuren geven dit gras een zeer natuur-
lijke en frisse uitstraling. Deze grasmat heeft tevens een 
zeer dense samenstelling en wordt door onze klanten 
beoordeelt als het zachtste kunstgras uit ons gamma. 
Heerlijk om lang uitgestrekt in dit kunstgras te liggen.

SUPERNATURAL

SENSATIONAL

WONDER

Jeroen D.
Jeroen (33 jaar) richtte ForGrass op in april 2014 en is een 
expert op het vlak van kunstgras. Zowel technisch als praktisch 
kent hij geen grenzen: van ieder project, groot of klein, maakt 
Jeroen een pareltje.  

WEETJE
op klantenbezoek eet hij 
meestal de koekjes op.
Wie ook zin heeft
in ééntje, kan maar
beter snel zijn! 

6



Breng een nieuw project aan en

ONTVANG EEN BORSTELMACHINE!

Onderhoudst ips 
voor kunstgras
Het kunstgras van ForGrass is onderhoudsarm, 
maar niet onderhoudsvrij natuurlijk!
Het is belangrijk om uw gazon regelmatig
schoon te houden, want uw gras  
onderhouden loont zeker. 

Maarten B.
Deze vlotte 31-jarige jongeman is wellicht 
de eerste met wie u in aanraking komt bij 
ForGrass! Hij staat in voor de verkoop van 
het kunstgras en de projectopvolging. Hij is 
sinds augustus 2018 bij ForGrass in dienst 
en bouwde intussen al een uitmuntende 
expertise op!  

Meer info?
Surf naar www.forgrass-kunstgras.be

Volgende tips kunnen u wellicht helpen
om nóg langer te genieten van uw gazon:

• Verwijder op regelmatige basis het onkruid

• Verwijder bladeren en takjes van het gras

• Verwijder en voorkom mos en algen

• Vermijd zeker contact met zuren, verf, lijm en vuur

• Ruim urine en uitwerpselen van uw hond of kat op

• Borstel regelmatig uw gazon

Voor het onderhoud in uw tuin, stellen 
wij graag onze borstelmachine voor. 
Deze sterke sweeper raapt bladeren, 
dennennaalden, mos en klein afval op 
en bovendien borstelt de machine ons 
kunstgras weer netjes op. Het transport 
van de machine is makkelijk doordat de 
opvangzak (van maar liefst 40 liter) af-
neembaar is én de duwboom is opklap-
baar: superhandig! 

U kunt nu ook deze fantastische machi-
ne gratis bij u thuis hebben! 

Kunt u ons een nieuw project aanbren-
gen in 2020, dan ontvangen u én onze 
nieuwe klant zo’n borstelmachine*! 

Bezorg onze gegevens aan uw vriend, 
ouder, buurman... en wij gaan bij hem/
haar langs en maken een offerte op. 
Wanneer we deze klant mogen helpen, 
ontvangen jullie beiden het toestel. 

*deze actie is enkel geldig voor nieuw aangebrachte klanten in 2020.

Wordt deze borstelmachine van u?

WEETJE
overal waar je Maarten  
ziet, staat hij paraat  
met zijn meetwiel
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Onze projectverantwoordel i jke 
op bezoek in de fabr iek
Kwaliteit blijft de absolute prioriteit voor ForGrass Kunstgras,
wat ook blijkt uit onze missie. Om die kwaliteit te garanderen,
werken we heel erg nauw samen met de fabriek waar
de kunstgrasmatten van ForGrass geproduceerd worden. 

Maarten ging onlangs op inspectie om het productieproces van
dichterbij te beleven en de kwaliteit van de materialen te controleren.
In samenwerking met de fabrikant zoeken wij steeds naar nieuwe
technologieën om natuurlijke en innovatieve producten te kunnen
aanbieden. 

ForGrass  
Kunstgras biedt  
10 jaar garantie!  
De kunstgrasmatten van ForGrass worden 
speciaal gecreëerd voor residentiële 
toepassingen: denk maar aan uw tuin, 
uw (dak)terras... Daardoor spreekt het 
natuurlijk voor zich dat deze matten 
bestendig zijn tegen verkleuring van 
chloorwater, urine van uw viervoeters en 
zonlicht. 

Onze meer kwalitatieve soorten kunstgras zijn bo-
vendien ook uitgerust met hoogwaardige UV-sta-
bilisatoren en zijn bijgevolg UV-bestendig. Deze 
soorten matten werden uitgebreid getest tijdens de 
productie van de vezels, als bij het tuften (nvdr: het 
vervaardigen) van de mat. 

Andere extreme weersomstandigheden, zoals 
sneeuw en hagel, hebben geen enkel effect op de 
uitstraling van het kunstgras. Daarom geven wij op 
al onze kunstgrassen maar liefst 10 jaar garantie op 
kleurvastheid, ongeacht de belasting van uw gras-
mat. 

10 JAARG
AR

ANTIE

FORGRAS
S
 

Teejay S.
Amper 20 jaar is hij, maar hij heeft intussen de ervaring van een 
oude rot! Hij was als één van de eerste werkkrachten bij ons in 
dienst en wanneer er boordstenen moeten gestoken worden, is 
Teejay er steeds bij! 

WEETJE
geef onze Teejay een 
Nederlandstalige 
meezinger en hij zingt 
mee uit volle borst! 
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Onze real isat ies
Ons enthousiast team van ForGrass Kunstgras gaat geen enkele uitdaging uit de weg om u
de beste service en het mooiste resultaat te bezorgen. Of u nu beschikt over een klein stadstuintje of 
een grote landelijke tuin, over een terras waar u gras op wil: ForGrass deinst voor niks terug en vindt 
voor alles een oplossing! 

Hieronder enkele van onze realisaties van de afgelopen maanden.
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Een tevreden klant aan het woord
Voor de eerste editie van het ForGrassMagazine laten we graag even een klant aan het woord.  
Na een eerste kennismaking op de BisBeurs te Gent, kozen Kurt Vuylsteke en Greta Andries uit het 
West-Vlaamse Varsenare voor ForGrass Kunstgras.

Na het opvragen van info bij verschillende kunstgrasverde-
lers, hebben Kurt en Greta gekozen voor ForGrass Kunst-
gras. ForGrass Kunstgras droeg onze voorkeur omwille van 
de professionele aanpak, de kwaliteit van het gras en de 
scherpe prijs. We waren enorm verrast van het eindresul-
taat. Het kunstgras biedt een grote meerwaarde aan onze 
tuin, aldus Greta.  

Het stel heeft een mooie tuin van ongeveer 330m² en kamp-
te met engerlingen die hun hele gazon verwoestten. “De su-
pervriendelijke mannen van ForGrass kwamen bij ons langs 
op dinsdag voor een volledige dag werken. De afwerking 
gebeurde op vrijdagvoormiddag. Wij konden het niet gelo-
ven dat zij op zo’n korte tijd zo’n werk hadden geleverd. Ik 
wil ook echt benadrukken dat zij alles heel netjes hebben 
afgewerkt en bovendien hebben ze alles heel proper achter-
gelaten en hun afval meegenomen, waardoor wij niks meer 
moesten doen. Het enige wat ons nog te doen stond was 
genieten van ons gazon!”, lacht de West-Vlaamse.  

“Ik ken weinig firma’s die zich effectief aan de afgesproken 
datum houden en de vooropgestelde timing naleven. Dit ap-
precieerde ik ook enorm bij ForGrass. Ook nu het gazon er 
ligt, mogen wij nog steeds op hen een beroep doen. Moch-
ten we eens een klein ongelukje hebben bij een barbecue 
bijvoorbeeld, mogen wij Jeroen altijd bellen. We zouden 
geen seconde twijfelen om opnieuw voor ForGrass Kunst-
gras te kiezen!”, aldus een tevreden klant. 
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Meer info?
Surf naar www.forgrass-kunstgras.be

Jarno R.
Sinds januari 2019 zie je steeds de 
35-jarige Jarno op de graafkraan! Hij 
kan met een fantastische precisie en 
tot op de millimeter met een minimum 
aan manoeuvres afgraven. Jarno is 
altijd de laatste man op het veld, met de 
borstelmachine in de hand.  

Uw mening tel t  voor ons

Ook kunstgras van ForGrass 
in uw tuin? Aarzel dan niet  
om ons een review te geven! 

• Surf naar Google

• Tik als zoekterm ‘ForGrass Kunstgras’

• Op uw rechterzijde ziet u een stukje van 
GoogleMaps --> scroll naar beneden en 
kies voor ‘een review schrijven’

• Schrijf uw eigen ervaring over ForGrass

Als bedanking voor uw review, 
sturen wij u een supercoole 
ForGrass goodiebag op! 

WEETJE
van september tot 
april zul je Jarno altijd 
met een muts zien 
verschijnen! 

Maarten C.
Slechts 21 lentes op de teller, maar nu al de master van de 
knikmops en  is altijd te vinden voor een praatje! Maarten 
zie je meestal met een schop in de hand om de stabilisé 
open te breken. Hij werkt voor ForGrass sinds april 2019.  

WEETJE
geef maarten een blad 
van een boom en 
hij geeft u gratis en 
voor niks de Latijnse 
benaming in ruil!  
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WWW.FORGRASS-KUNSTGRAS.BE INFO@FORGRASS.BE

CONTACT

VERHALEN EN FOTO’S OP INSTAGRAM
Instagram.com/ForGrass.Kunstgras

INSPIRATIE OP PINTREST
nl.pinterest.com/kunstgrassen

PROFESSIONEEL NETWERK
be.l inkedin.com/company/forgrass-kunstgras

REALISATIES OP FACEBOOK
Facebook.com/ForGrass.Kunstgras

AntwerpenMaldegem

Waregem Limburg

MAGAZIJN MALDEGEM
 Krommewege 32 C1, 9990 Maldegem
050 89 34 30

MAGAZIJN WAREGEM
Schoendalestraat 66 / 6, 8793 Waregem
050 89 34 30
 
MAGAZIJN ANTWERPEN:
Schransstraat 7, 2270 Herenthout
03 376 31 20

VERDEELPUNT STEKENE
Tuincentrum Het Pavi l joentje
Zeshoekstraat 70, 9190 Stekene
03 376 31 20

Jeroen Daeninck: 0496 73 07 54
 Maarten Bekaert: 0499 31 23 88

Meer info?
Surf naar www.forgrass-kunstgras.be


