Vereniging Volkstuinen "Tuinwijck"
Opgericht 1913

Helperzoom 8 9722 BK Groningen
Telefoon: 050 - 527 51 67

Overeenkomst bij het in gebruik nemen van een groentetuin
bij Vereniging Volkstuinen ‘Tuinwijck’

Algemeen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De overeenkomst geldt voor 1 jaar; en wel van 1 januari tot en met 31 december
Als u het gebruik van de groentetuin wilt beëindigen dan moet u dat voor 1 oktober van
het lopende jaar per mail kenbaar te maken.
Na 1 oktober zal deze overeenkomst automatisch gelden voor het daaropvolgende jaar
onder dezelfde voorwaarden.
Bij beëindiging van deze overeenkomst moet u de gehele tuin zonder begroeiing en
zonder opstallen en omgespit opleveren.
De vereniging Volkstuinen ‘Tuinwijck’ behoudt het recht om het gebruik van de tuin
gedurende het lopende jaar per 1 september op te zeggen. Dit zal tijdig (uiterlijk eind juli)
en met opgave van redenen per mail kenbaar gemaakt worden.
Voorafgaande aan een opzegging van het gebruiksrecht heeft u
* kennis kunnen nemen aan welke regels u niet voldoet;
* heeft u de tijd gekregen de gevolgen van de klacht te herstellen;
* heeft u de gelegenheid gekregen in mondeling overleg te gaan over de klacht om tot een
regeling te komen.
U bent verplicht mailadreswijzigingen door te geven aan het bestuur van de vereniging.
Via mailberichten ontvangt u informatie over heg- pad- en sloot controle.
Schade aan opstallen en tuin zijn voor eigen rekening.

Financieel:
o

o
o
o

Bij aanvang van deze overeenkomst betaalt u een borgsom van € 200,- Bij beëindiging
van de overeenkomst moet u de tuin opleveren in de staat zoals hierboven genoemd
wordt bij het vierde bolletje. De borgsom wordt teruggestort wanneer aan deze
voorwaarden is voldaan.
Voldoet u niet aan bovengenoemde voorwaarden dan is het bestuur gerechtigd om de
extra gemaakte kosten in rekening te brengen en de borgsom niet terug te betalen.
Bij aanvang van deze overeenkomst krijgt u 2 toegangssleutels van het kleine hek.
hiervoor betaalt u per sleutel € 12,50 borg. Deze borg wordt teruggestort wanneer u de
sleutels bij beëindiging van de overeenkomst weer inlevert.
U bent verplicht uw financiële verplichtingen t.a.v. het gebruik van de tuin tijdig na te
komen. De kosten voor het gebruik van de tuin worden jaarlijks vastgesteld (prijspeil
2022: € 52 voor niet-leden, € 26 voor leden Tuinwijck). Bij niet voldoen aan de financiële
verplichtingen heeft de vereniging het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te zeggen.

Regels t.a.v. onderhoud op en rondom uw tuin:
U moet:
o de tuin op een natuurlijke, ecologische manier onderhouden;
o de tuin een verzorgd uiterlijk geven;
o het bij de tuin behorende grindpad tot het midden van het pad vrijhouden van onkruid;
o de bij de tuin behorende heg onderhouden binnen een maximale hoogte van 50 cm en een
maximale breedte van 30 cm;
o de slootwal onderhouden ter voorkoming van inzakking;
o uw slootgedeelte schoonhouden door jaarlijks het slib uit de sloot op de wal te brengen zodat
een goede doorstroming van het water gegarandeerd blijft;
o tussen de tuinen een pad aanleggen dan wel onderhouden, in overleg met de gebruiker van
de naastgelegen groentetuin(en).
❖ Als u aardappels wilt verbouwen dient u zich vooraf op de hoogte te stellen van de plek waar
u deze kunt poten. Dit wordt gepubliceerd in de mededelingenkast, ook ontvangt u bericht per
mail.
❖ De vereniging behoudt zich het recht voor bij niet nakomen van het onderhoud van het pad,
de heg dan wel de sloot, dit achterstallige onderhoud in eigen beheer te laten doen. De
kosten hiervoor zullen worden verhaald op de gebruiker van de groentetuin. Het uurtarief staat
gelijk aan de jaarlijks vast te stellen kosten voor tuinuren.

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van alle bovenstaande regels en gaat hiermee
akkoord.
Ondergetekende verklaart hierbij te hebben ontvangen:
a. 2 sleutels van het toegangshek
b. een getekend exemplaar van dit contract, geldend voor tuinnummer
Datum:
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Email

Handtekening:

Namens het bestuur:
Coördinator groentetuinen Tuinwijck
Handtekening

