Algemeen
o Bij het vaststellen van diefstal in welke vorm dan ook door een lid van spullen van andere
tuinen volgt onherroepelijk ontzegging van het lidmaatschap en verwijdering van ons
complex.
o Het aanbrengen van veranderingen, in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke
toestemming niet toegestaan.
o Er zijn watertappunten op diverse plaatsen dicht bij de tuin. Het is verboden om zelf een
ondergrondse waterleiding naar de tuin aan te leggen.
Bij het begin van het lidmaatschap
o U krijgt één sleutel van de poort. U betaalt een borgsom voor deze sleutel, die u terugkrijgt
als u de sleutel bij het einde van uw lidmaatschap weer inlevert. U mag niet zelf een sleutel
laten bijmaken.
o U betaalt een borgsom bij het begin van de huurovereenkomst. De vereniging levert
hiervoor uw tuin schoon op en ploegt of freest de tuin. U kunt met het bestuur overleggen,
dat u de tuin overneemt zoals deze er op dat moment uitziet.
Het gebruik van uw tuin
o De tuin mag alleen gebruikt worden als volkstuin of siertuin.
o Wat je op je tuin verbouwt is bedoeld voor eigen gebruik en mag niet verkocht worden.
o Wij gebruiken geen gif.
o U mag geen grond afvoeren zonder toestemming van het bestuur.*
o De afscheiding tussen de tuinen mag alleen bestaan uit gaas of beplanting. Deze beplanting
mag maximaal 1,5 meter hoog zijn. Een dichte afscheiding zoals bijvoorbeeld schutting, glas
of metaal is niet toegestaan. Prikkeldraad is verboden.*
o U mag nooit asbestmateriaal gebruiken.
o U dient zelf uw haag of beplanting te onderhouden.*
o Onkruid moet tijdig gewied en verwijderd worden. Andere tuinders mogen geen hinder
ondervinden van uw onkruid/beplanting.*
o (tuin)afval bewaart u op uw eigen tuin, totdat u het afvoert naar huis of DAR. Het is verboden
dit te storten op of naast het tuincomplex.*
o U mag geen dieren houden op de tuin. Uw hond mag wel mee, als deze is aangelijnd.
Bebouwing
o Wilt u een tuinhuisje en/of één permanente kas plaatsen, dan moet u hiervoor een verzoek
met bouwtekening indienen bij het bestuur. Pas als u schriftelijke toestemming heeft, mag u
plaatsen.
o Als u een tijdelijke plastic kas plaatst, dan moet u deze aan het einde van het seizoen
afbreken.
o Een tuinhuis of kas moet aan de achterzijde van de tuin geplaatst worden en moet minstens
1 meter van de buitengrens af staan. U moet daarnaast minstens 50 centimeter van de
tuingrens met uw buren af staan.
o Een tuinhuis mag maximaal een vloeroppervlak hebben van 10m2 en maximaal 2,5 meter
hoog zijn.
o Een kas mag maximaal 15m2 vloeroppervlak hebben en 2,5 meter hoog zijn.
o Als u een tweede tuin krijgt toegewezen, dan mag hierop geen kas of tuinhuis geplaatst
worden.

Het einde van uw lidmaatschap
o U levert uw tuin altijd schoon op. Als dat niet het geval is, brengt de vereniging de kosten
voor het opruimen bij u in rekening en gaat dit van de borgsom af of als dat niet genoeg is,
krijgt u een extra rekening.
o Bij opzeggen van de tuin bepaalt het bestuur wie de nieuwe huurder wordt. U kunt niet uw
tuin doorgeven aan iemand anders zonder overleg.
o U mag niet in naam lid blijven, maar uw tuin laten bewerken door iemand anders
(onderhuur).
o Het bestuur kan het lidmaatschap stopzetten wanneer u handelt in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van het bestuur of wanneer u de vereniging benadeelt.

