Volkstuinvereniging Kweeklust
VERKLARING VAN AANVAARDING

Lidnummer………………(in te vullen door de penningmeester)

Ondergetekende, de heer / mevrouw …………………………..............................,
verklaart de tuin met nummer ................, groot ..…..… m²,
op het complex .....................................................................................................
per ................................................. te hebben aanvaard.
o

De aanvaarding betreft een nieuwe aanwijzing.

o

De aanvaarding betreft een ruiling.

o

Ik ben op de hoogte van de rechten en plichten die aan de huur en het gebruik van
een tuin zijn verbonden, e.e.a. zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement.

o

Ik heb ..… sleutel(s) van het complex ontvangen.

o

Het is mij duidelijk dat het eerste jaar een proefjaar is en dat het lidmaatschap aan
het einde van dit eerste jaar door de vereniging kan worden beëindigd.

o

Ik ben op de hoogte van het feit dat na beëindiging van de huurperiode de tuin
schoon dient te worden opgeleverd en dat bij het niet nakomen van deze verplichting
het bestuur is gerechtigd eventueel te maken kosten voor het schoonmaken van de
tuin te verhalen op de huurder. Deze eventueel te maken kosten zullen allereerst
worden verrekend met de betaalde borg en, indien deze kosten hoger zijn dan de
borg, zal het overige deel bij de huurder in rekening worden gebracht.

o

Bijzonderheden:

Handtekening nieuwe huurder

Voor de overdracht, de terreincoördinator

…………………………………

………………………………………….........

Pagina 1 van 2: met handtekening van terreincoördinator bestemd voor huurder.

Volkstuinvereniging Kweeklust
VERKLARING VAN AANVAARDING

Lidnummer………………(in te vullen door de penningmeester)

Ondergetekende, de heer / mevrouw …………………………..............................,
verklaart de tuin met nummer ................, groot ..…..… m²,
op het complex .....................................................................................................
per ................................................. te hebben aanvaard.
o

De aanvaarding betreft een nieuwe aanwijzing.

o

De aanvaarding betreft een ruiling.

o

Ik ben op de hoogte van de rechten en plichten die aan de huur en het gebruik van
een tuin zijn verbonden, e.e.a. zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement.

o

Ik heb ..… sleutel(s) van het complex ontvangen.

o

Het is mij duidelijk dat het eerste jaar een proefjaar is en dat het lidmaatschap aan
het einde van dit eerste jaar door de vereniging kan worden beëindigd.

o

Ik ben op de hoogte van het feit dat na beëindiging van de huurperiode de tuin
schoon dient te worden opgeleverd en dat bij het niet nakomen van deze verplichting
het bestuur is gerechtigd eventueel te maken kosten voor het schoonmaken van de
tuin te verhalen op de huurder. Deze eventueel te maken kosten zullen allereerst
worden verrekend met de betaalde borg en, indien deze kosten hoger zijn dan de
borg, zal het overige deel bij de huurder in rekening worden gebracht.

o

Bijzonderheden:

Handtekening nieuwe huurder

Voor de overdracht, de terreincoördinator

…………………………………

………………………………………….........

Pagina 2 van 2: met handtekening van terreincoördinator en huurder bestemd voor penningmeester.

