
Huisreglement en tuinreglement 

 

1. Bij beëindiging van het lidmaatschap kan overdracht van de opstallen alleen door 
bemiddeling van het bestuur plaats vinden. Overdracht van kas en roerende goederen 
komen voor rekening van het vertrekkend lid. Bij beëindiging van het lidmaatschap zijn de 
leden verplicht de in hun bezit zijnde sleutels van toilet en hekken in te leveren. 

2. Indien, in geval van royement, het lid zijn betalingen niet voldaan heeft of andere schulden 
heeft aan de vereniging, zullen de opstallen en/of roerende goederen door het bestuur 
verkocht worden. Met de opbrengst van de verkoop worden de openstaande vorderingen 
verrekend. 

3. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de opstallen getaxeerd door de 
bouwcommissie. De uitslag van deze taxatie is bindend, e.e.a. met in acht name van de m2 
prijs die jaarlijks door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. Wordt er geen gegadigde 
voor de aangeboden opstallen gevonden, dan is de vertrekkende huurder verplicht het 
huisje te verwijderen. De tuin moet in staat van “zwarte grond” opgeleverd worden. Het 
bestuur beoordeeld de tuin na verwijdering. 

4. Personenauto’s mogen alleen op zaterdag tussen 08:00 uur en 12:00 uur op het complex 
komen om te laden en te lossen. Op een ander tijdstip kan dit in overleg met het bestuur. 

5. Het rijden met zwaardere voortuigen dan personenauto’s is niet toegestaan. Het is verboden 
om auto’s en andere voertuigen op het voorplein te parkeren, met uitzondering van laden 
en lossen van ten hoogste 2 uren. 

6. Aanhangwagens zwaarder dan 500 kg en dubbel assers zijn op het complex niet toegestaan. 
Alleen de door de Algemene Ledenvergadering aangewezen persoon is het toegestaan om 
met een dubbel asser het complex op te rijden. 

7. Voetgangers hebben altijd voorrang op het complex. De maximumsnelheid op het complex 
bedraagt 5 km per uur. Motorpompen, motormaaiers of aggregaten mogen alleen gebruikt 
worden op werkdagen en op zaterdag tot en met 22:00 uur in de avond. Op zondag is het 
gebruik van geluid makende machines verboden. 

8. Het is verboden om honden op paden of andermans tuinen los te laten lopen. Honden 
dienen altijd kort aangelijnd te zijn. Het is verboden om konijnen, pluimvee of enig ander 
vee of gevogelte te houden. Het is verboden vliegers op te laten. Het is verboden radio of 
geluidsapparatuur zo te laten spelen dat het geluidsoverlast bij andere tuinders veroorzaakt. 

9. In het kader van de Arbowet moeten fietsers en brommers op het voorplein in de daarvoor 
bestemde stallingen geplaatst worden. Ze mogen niet meer voor de heg of op de paden 
geplaatst worden.  

10. Volgens Art. 6 lid 8 van de statuten is elk lid verplicht zich bij zijn verblijf op het complex zich 
te gedragen en geen overlast veroorzaken. Hij is ook verantwoordelijk voor het gedrag van 
zijn dieren, kinderen en bezoekers van zijn tuin.  

11. Tegen een vastgesteld bedrag kan ieder lid een sleutel van het hek in bruikleen krijgen. Deze 
sleutel past ook op de toiletten. 

12. Tenten zijn verboden op de tuin. Open partytenten en prielen, mits goed verankerd, zijn in 
de maanden mei t/m september toegestaan. Dit mag alleen op het 2de gedeelte van de tuin 
vanaf het pad gezien, geplaatst worden. Eind september dienen deze weer verwijderd te 
worden. Eventuele schade aan derden veroorzaakt door het wegwaaien van een partytent 
of prieel, of op andere wijze toegediende schade, is voor rekening van de eigenaar. 

13. Eventuele toiletten in de huisjes mogen niet in de sloot geloosd of geleegd worden. 



14. Uit milieu hygiënisch oogpunt is het verboden om de grond en/of het water te 
verontreinigen met giftige stoffen, oliën, vetten, verf of andere chemicaliën.  Het is 
verboden deze te begraven of in het water te deponeren. 

15. Het is verboden om vuil in welke vorm dan ook, zonder toestemming van het bestuur, in de 
compostbak van de vereniging te storten. 

16. De tuinen mogen i.v.m. de tuinkeuringen tussen de 1e en de 15e van de maanden mei t/m 
september niet afgesloten zijn. Indien een tuin in deze periode toch afgesloten is, wordt 
door het bestuur het slot of sluiting geforceerd. 

17. De toegangshekken van het complex dienen tussen zonsondergang en zonsopgang gesloten 
te zijn. 

18. Ieder lid wordt geacht na het gebruik van de sanitaire voorzieningen deze netjes en 
afgesloten achter te laten. 

19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
20. Bij het niet nakomen van de reglementen kan royement het gevolg zijn. 
21. Volgens Art.5 lid 1A van de statuten wordt ieder lid geacht de statuten en de reglementen 

van de vereniging te kennen en de besluiten van haar organen na te komen. Een aspirant lid 
dat in aanmerking komt voor een tuin, krijgt deze toegewezen voor een proefperiode van 1 
jaar, waarbinnen zonder plichtplegingen wederzijds het lidmaatschap kan worden opgezegd. 

22. Een lid betaald voor het gebruik van een tuin een door de Algemene Ledenvergadering 
vastgesteld bedrag. 

23. Volgens Art.6 lid 4A van de statuten is ieder lid verplicht zijn tuin en bouwsels goed en 
regelmatig te onderhouden.  

24. Volgens Art.6 lid 7A van de statuten is ieder lid verplicht 3 maal per jaar werkbeurten te 
verrichten. In het mededelingen bord hangt een schema. Indien een lid niet op de 
opgegeven datum kan, dan kan deze op een andere zaterdag gedaan worden. Als een lid om 
wat voor reden dan ook niet in staat is zijn werkbeurten te voldoen, dan is het lid verplicht 
voor een vervanger te zorgen. Deze vervanger moet 16 jaar of ouder zijn. Vanaf de leeftijd 
van 70 jaar ben je uitgesloten om de werkbeurten te doen. Als je aan kan tonen met een 
medische verklaring dat je de werkbeurten niet kan voldoen, dan krijg je ook uitstel. Bij het 
niet nakomen van de werkbeurten, krijgt het lid een boete van €75,00 per werkbeurt.  

25. Elk lid is verplicht ervoor te zorgen dat gedurende het hele jaar een goede afwatering 
aanwezig is om overtollig water naar de achtergelegen sloot af te voeren. Het lid is verplicht 
de greppel aan de rechterkant van de tuin, vanaf het pad gezien, schoon te houden. 

26. Elk lid is verplicht te zorgen voor een duidelijk vanaf het pad leesbaar tuinnummer. 
27. Het is ten strengste verboden de doorstroming van het slootwater te belemmeren. Dus geen 

waterplanten of enig ander materiaal te plaatsen en de beschoeiingen goed te 
onderhouden. 

28. De heggen aan de voorzijde van de tuin zijn eigendom van de vereniging. Elk lid moet 
zorgdragen voor het snoeien en bijhouden van de heg en onder de heg. De heg mag een 
hoogte hebben van 80cm en een breedte van 40cm. De hoektuinen hebben een 
uitzondering, deze mogen maximaal 180cm hoog zijn in verband met inkijk. Onder de heg 
mogen geen planten of andere spullen staan. Vanwege de elektra en de waterleidingen die 
daar lopen, moet dit altijd vrij blijven. 

29. Het verbranden van vuil in welke vorm dan ook is vanuit overheidswege ten strengste 
verboden. 

30. Het is verboden de struiken en de bomen die door de vereniging zijn geplaatst, te snoeien, 
rooien of te beschadigen. Rooien van bomen op de eigen tuin dient in overleg en met 
toestemming van het bestuur te gebeuren. 



31. Jaarlijks dienen alle tuinen per mei aan de door het bestuur gestelde eisen en de 
keuringspunten van de vereniging te voldoen. De keuringspunten zijn: 
* Algehele toestand van de tuin 
* De greppel moet schoon zijn 
* De heg moet geknipt zijn 
* Onder de heg moet onkruid vrij zijn 
* Slootkant moet schoon zijn 
* De sloot moet schoon zijn 
* Het huisje dient goed onderhouden te zijn 
* In de maanden mei t/m september mogen geen mesthopen, composthopen of 
verzamelingen van ander materiaal zichtbaar zijn vanaf het pad 
* Erfafscheidingen mogen alleen op het achterste gedeelte van de tuin, en uitsluitend langs, 
en 60cm uit de greppel geplaatst worden. De hoogte mag maximaal 1,80 meter hoog zijn. 

32. Zwarte grond en zand mag alleen met een zogenaamde schoongrondverklaring worden 
aangevoerd. De schoongrondverklaring moet eerst aan het bestuur getoond worden, 
voordat de grond op de tuin aangevoerd mag worden. 

33. Het is ten strengste verboden op de tuin gemetselde vijvers of vijvers van beton aan te 
leggen. 

34. Indien een lid van tuin wil ruilen, kan hij dit tijdig schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur. 
35. Voor het bouwen of verbouwen van opstallen moet er eerst toestemming gevraagd worden 

aan het bestuur of de bouwcommissie. Er moet een duidelijk tekening ingeleverd worden 
voorzien van hoogte en oppervlakte maten, en ook de plaats op de tuin. Na schriftelijke 
toestemming mag begonnen worden met de bouw, niet eerder. 

36. Een tuinhuisje mag een oppervlakte hebben van 26m2. Een schuur is hierbij inbegrepen. Een 
huisje met puntdak mag maximaal 2,80 m hoog zijn. Een huisje met een plat dat mag 
maximaal 2,50 m hoog zijn. Dit wordt gemeten vanaf het maaiveld. Het huisje moet 2,00 m 
van de sloot en 60 cm van de greppel staan. 

37. Plaatsing van een kas moet op 10 meter vanaf de heg en 60cm van de greppel staan. Een kas 
mag maximaal 12m2 groot zijn. 

38. Asbest wat zich op de tuin bevindt, moet afgevoerd worden naar Spaarnelanden. Je kunt 
daar tape en plastic ophalen waarmee je het asbest kan inpakken. 

39. Onjuist bejegenen van het bestuur is niet toegestaan. Bij veelvuldig overtreden van deze 
regel, zal royement volgen. 

 

 


