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Ingevolge het gestelde in artikel 6 van de statuten en teneinde voor elk lid het volle genot van het 
tuinieren als amateur zoveel mogelijk te waarborgen, alsmede het  complex in de door de vereniging 
beoogde staat  te houden, zijn in dit reglement nadere gedragsregels bepaald. 
 
Artikel 1 Algemeen 
1. Ieder lid is aansprakelijk voor al hetgeen door hun op het complex verblijvende gezinsleden, 

familieleden, gasten, andere relaties en huisdieren in strijd met de statuten, reglementen of 
bepalingen wordt verricht. Het lid dient er zorg voor te dragen dat hierboven genoemden zich houden 
aan de gestelde regels omdat overtreding daarvan wordt beschouwd als te zijn begaan door het lid. 

2. De gemeente heeft, onder voorwaarde van jaarlijkse opgave, voor de periode van 1 april t/m 30 
september vergunning verleend om in het tuinhuis te overnachten. Leden die in hun tuinhuis wensen 
te overnachten dienen derhalve jaarlijks -vooraf- hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het 
bestuur. 

3. In de periode van 1 april t/m 30 september is het niet toegestaan om op zaterdagen vanaf 16.00 uur, 
op zondagen en erkende feestdagen geluiden ten gehore te brengen die de rust op het complex 
verstoren. 
Het is verder niet toegestaan: 
a) Al hetgeen dat op het complex aan de zorg en/of het toezicht van de vereniging is toevertrouwd 

te vernielen, te beschadigen of te verontreinigen. 
b) Voertuigen te stallen of te parkeren op andere dan hiervoor bestemde plaatsen. 
c) Ten aanzien van honden geldt dat het niet is toegestaan: 

i) Honden onaangelijnd te laten lopen anders dan op de eigen tuin 
ii) Uitwerpselen achter te laten op de algemene delen van het complex (wettelijke opruimplicht) 
iii) Langer dan 10 minuten aaneengesloten per etmaal te blaffen 

d) Onbevoegd de tuin van een ander te betreden. 
e) Vee of kleinvee te houden. 
f) LPG-installatie(s) te hebben of te gebruiken. 
g) Eén of meer gasflessen in het tuinhuis onder te brengen. 
h) In kachels of open haarden iets anders te stoken dan gas. Bij een aanvraag voor het toepassen 

van een andere brandstof dan gas moet er documentatie van het toe te passen 
verbrandingstoestel worden bijgevoegd. De opslag van de reserve brandstof moet te allen tijde 
buiten het tuinhuisje plaatsvinden. 

i) Afval of andere materialen te verbranden. 
j) Een brandgevaarlijke brievenbus aan het tuinhuis te bevestigen. 
k) (Bal)spelen te beoefenen anders dan op plaatsen die daartoe door de vereniging zijn ingericht. 
l) Andere handelingen te verrichten of te laten (doen) verrichten welke, naar het oordeel van het 

bestuur, het volle genot van anderen beperken dan wel ontnemen. 
4. Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan: 

a) Enige tak van nijverheid, handel of bedrijf uit te oefenen. 
b) Geschriften of drukwerken te verspreiden. 
c) Materialen, afval, vuilnis, snoeisel en dergelijke te (doen) plaatsen op gemeenschappelijke 

paden, parkeerterreinen of andere plaatsen dan die welke hiervoor uitdrukkelijk zijn aangewezen. 
d) Met (motor)voertuigen, behalve kruiwagens en die welke door de vereniging beschikbaar zijn 

gesteld, of (brom)fietsen de paden te berijden. 
e) Tijdelijke onderkomens te (doen) plaatsen. 
f) Anderen de tuin in gebruik te geven of op te tuin te laten verblijven. (bezoekers uitgezonderd) 

5. Het bestuur is bevoegd ordemaatregelen te treffen om herhaling van de overtreding (en) te 
voorkomen. Wanneer er sprake is van het herhaaldelijk overtreden van het gestelde in lid 2 t/m 4 
(Tuinreglement Artikel 1 Algemeen), zal Artikel 7 van de statuten in werking treden. 

 
Artikel 2. De tuin 
1. Aan het tuinhuis dient een nummerbord te zijn aangebracht dat vanaf het pad duidelijk zichtbaar moet 

zijn. 
2. Op de tuin dient een goed bereikbare brievenbus aanwezig te zijn, waarvan de opening een goede 

postbezorging waarborgt. 
3. Het lid is verplicht op de tuin die werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor onderhoud of 

verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen noodzakelijk vindt. 
4. Beplantingen mogen geen hinder aan derden veroorzaken. 
5. Composthopen, compostbakken en/of silo’s dienen zoveel mogelijk aan het oog te zijn onttrokken. 
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Artikel 3. Paden, heggen en groenstroken 
1. De in de nabijheid van hun tuin gelegen paden moeten door de leden worden schoongehouden. 
2. De heggen moeten worden vrijgehouden van onkruid en beplanting en van obstakels (zoals 

scheidingspaaltjes, brievenbussen en dergelijke) die het knippen bemoeilijken. 
3. De heggen en groenstroken moeten op aanwijzing van het bestuur door de (daartoe aangewezen) 

leden worden onderhouden. 
4. Verwijderen of snoeien van beplantingen in de groenstroken is slechts toegestaan op aanwijzing van 

het bestuur. 
 
Artikel 4 Sloten, scheidingslijnen en taluds 
1. De aan de tuin grenzende sloten moeten door de leden op een diepte van 40 cm (in het midden) 

worden gehouden en de taluds moeten worden schoongehouden. 
2. Taluds mogen alleen begroeid zijn met gras, tenzij het bestuur schriftelijk toestemming heeft gegeven 

voor beplanting met een met name genoemde bodembedekker. 
3. Indien het maaien van het talud geschiedt door een maaiploeg blijven de leden verplicht tot: 

a) Het knippen van het gras aan de boven- en onderzijde van het talud. 
b) Het verwijderen van het gemaaide gras van zowel het talud als uit de sloot. 

4. Op de denkbeeldige scheidingslijn tussen de tuinen en tussen tuinen en groenstroken moeten voor 
en achter betonnen paaltjes zijn geplaatst. Deze mogen maximaal 40 cm boven het maaiveld 
uitkomen en moeten in de lengterichting van de tuin zijn geplaatst. Het scheidingspaaltje aan de 
slootkant moet tenminste 50 cm uit de bovenkant van het talud worden geplaatst. 

5. Het is niet toegestaan: 
a) Een afscheiding tussen de tuinen aan te brengen, tenzij in onderling overleg en met schriftelijke 

toestemming van het bestuur. 
b) Op minder dan 50 cm vanuit de denkbeeldige scheidingslijn beplanting te hebben. 
c) Op minder dan 50 cm vanuit de bovenkant van een talud beplanting te hebben, iets op te slaan of 

te plaatsen waardoor er geen strook (zowel horizontaal als vertikaal) vrij is ten behoeve van 
onderhoudswerkzaamheden. 

d) In een met gras begroeid talud een waterstoepje te hebben. 
e) Het talud op enigerlei wijze te beschadigen. 

 
Artikel 5. Elektriciteit 
1. Indien gebruik wordt gemaakt van elektrisch snijdgereedschap is men verplicht een 

aardlekschakelaar van 30 m.Amp in de elektrische installatie op te nemen. 
2. Het bestuur is bevoegd tot het doen afsluiten van de elektriciteitstoevoer indien: 

a) Niet aan het gestelde in lid 1 van dit artikel wordt voldaan. 
b) De elektrische installatie wordt afgekeurd. 

3. De kosten van het herstellen van beschadigingen aan elektriciteitskabels op de tuin komen voor 
rekening van het betreffende lid. 

 
Artikel 6. Water en riolering 
De kosten voor het opheffen van gebreken zoals verstopping in een rioolbuis of een lekkage in de 
waterleiding welke niet tot het hoofdnet behoort, komen voor rekening van het betreffende  
lid. 


