BOUWAANVRAAG VOLKSTUINVERENIGING TOT ONS GENOEGEN

Datum aanvraag:……………………………..
Naam aanvrager:………………………………
Telefoon nr:……………………………………..
E-mail:……………………………………………..
Tuinnummer:……………………………………
ONDERGETEKENDE VERZOEKT TOESTEMMING VOOR DE BOUW OF VERVANGEING
VAN: (AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS).

 TUINHUIS HOUT

€……………………

 TUINHUIS HOUT MET STENEN BORSTWERING

€……………………

 TUINHUIS STEEN

€……………………

 PLANTENKAS/KWEEKKAS

€……………………

 SCHUUR

€……………………

 SANITAIR

€……………………

 LICHTPANEEL(ZONNEPANEEL)

€……………………

 PERGOLA

€……………………

 TUIN AFSCHEIDING

€……………………

 WINDSCHERM

€……………………

 ACCUKIST

€……………………

 BROEIBAK/PLATGLAS

€……………………

 GASKIST

€……………………

 GEREEDSCHAPSKIST

€……………………

 OVERIGE BOUWSELS:………………………………………….

€……………………

MATERIALEN DIE GEBRUIKT GAAN WORDEN:



…………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………..

Zie voor juiste materialen en afmetingen de summiere omschrijving in bijlage1.
Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar het bouwreglement van de
vereniging.

BOUWAANVRAAG VOLKSTUINVERENIGING TOT ONS GENOEGEN

Algemene voorschriften
1.

2.

3.

4.

Met het oprichten of het wijzigen van een bouwsel mag niet eerder begonnen
worden dan nadat van de bouwcommissie en van het bestuur een voor akkoord
ondertekende aanvraag is ontvangen. Wijzigingen aan buiten-wanden moeten
eveneens naar de bouwcommissie worden gezonden ter completering van het
archief.
Indien niet volgens de goedgekeurde tekening wordt of is gebouwd, moet het
bouwsel alsnog dienovereenkomstig worden aangepast binnen een termijn van 4
(vier) weken.
Bouwsels, welke worden opgericht of gewijzigd, zonder dat genoemde
toestemming is verstrekt, zullen moeten worden verwijderd c.q. in de oude
staat worden hersteld, binnen 14 (veertien) dagen, nadat door het bestuur bij
aangetekend schrijven aan het lid van de tuin daarvan kennis is gegeven. Bouwsels
welke worden opgericht, maar niet als zodanig zijn toegestaan volgens artikel 1 lid
1 zullen moeten worden verwijderd, binnen 14 (veertien) dagen, nadat door het
bestuur bij aangetekend schrijven aan het lid van de tuin daarvan kennis is
gegeven.
De op de dag van inwerkingtreding van deze voorschriften bestaande bouwsels
vallen, alleen wat betreft onderhoud, wijziging en gebruik onder deze voorschriften.
Indien er geen geldige toestemming voor een bouwsel aanwezig is, zullen
die bouwsels, welke niet aan de geldende voorschriften voldoen, bij
verbouw en/of overdracht als zodanig moeten worden gewijzigd.
Bouwsels mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn opgericht.
Op een tuin mag behalve een tuinhuis ook een kweekkas of een schuur worden gebouwd.
Per volkstuin mag ten hoogste 1 gebouw worden gebouwd met een maximale
goot-hoogte van 2,5 m. en een maximale oppervlakte van 16% van de volkstuin
met een maximum van 24 m2. Per volkstuin is ten hoogste 1 plantenkas of 1
schuur toegestaan met een maximale bouwhoogte van 2,5 m en een maximale
oppervlakte van 16% van de volkstuin met een maximum van 24 m2 voor de
plantenkas en een maximum van 6 m2 voor de schuur.

LET OP: NIET TOEGESTANE MATERIALEN:
PRIKKELDRAAD, GOLFPLATEN (UITGEZONDERD AQUALINE PLATEN) EN
GROND VERONTREINIGENDE MIDDELEN CQ MATERIALEN.

LET OP: DIT IS EEN VERKORTE OMSCHRIJVING. VOOR VOLLEDIGE
OMSCHRIJVING VERWIJS IK U NAAR HET BOUWREGLEMENT VAN DE
VERENIGING

BOUWAANVRAAG VOLKSTUINVERENIGING TOT ONS GENOEGEN

DEZE AANVRAAG KUNT U VIA DE MAIL bouw@togrijswijk.nl VERSTUREN
OF IN DE BRIEVENBUS VAN DE BOUWCOMMISIE PLAATSEN.

Deze ruimte uitsluitend in te vullen door de bouwcommissie T.O.G.
Goedgekeurd 

Afgekeurd 

DD.MM.JJJJ:…………………………………

Afgekeurd wegens:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Dhr. M. Rieder

Dhr. Z.C.Q Koenekoop

Handtekening:

Handtekening:

…………………………………………………

…………………………………………………

Dhr. J.Jungman

Dhr. K. Baldemir

Handtekening:

Handtekening:

…………………………………………………

…………………………………………………

