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DEEL  A   ALGEMEEN 
 

ARTIKEL 1 
In gevolge het bepaalde in artikel 24 van de statuten zijn in dit reglement de richtlijnen voor de leden op de 
tuincomplexen aangegeven. 
 

ARTIKEL 2 
Ieder lid is verantwoordelijk voor al hetgeen in strijd met de bepalingen in het tuinreglement wordt verricht, door de 
leden zelf dan wel door op het tuincomplex verblijvende gezinsleden, en / of gasten 
 

ARTIKEL 3 
 Het niet nakomen van de richtlijnen kan een berisping of aanmaning, eventueel met oplegging van een boete tot 

gevolg hebben en ingevolge het bepaalde in artikel  7, lid.5 van de statuten leiden tot opzegging door het hoofdbestuur 
van het lidmaatschap. 
 

ARTIKEL 4 
Het is verboden op de tuinen te overnachten (gemeentelijke verordening) 
 

ARTIKEL 5 
Het is verboden om al hetgeen binnen de complexen  aan de zorg en het toezicht van de vereniging is toever-
trouwd te verontreinigen, beschadigen of te vernielen 
 

ARTIKEL 6 
Het tuinreglement treedt in werking op 1 januari 2011 
 
 

 
 
 

DEEL B ONDERHOUD TUINEN, PADEN, HEGGEN, GROENSTROKEN EN 
SLOTEN 

 

ARTIKEL 7 
Gezorgd dient te worden voor een goed onderhoud van de aan het lid toegewezen tuin. (onkruidvrij en in ordelijke 
staat) alsook van de opstallen, zulks ter beoordeling van het tuincomplexbestuur. 
 

ARTIKEL 8 
Beplantingen ( bomen en struiken) die naar het oordeel van het complexbestuur hinder aan derden veroorzaken, 
b.v. door dat zij teveel schaduw in de aangrenzende tuin veroorzaken, of over deze tuin of over het pad groeien 
dienen al naar gelang de gemaakte afspraak te worden gesnoeid of te worden verwijderd. 
 

ARTIKEL 9 
Voor een te kappen boom dient een kapvergunning aangevraagd te worden via het complexbestuur volgens 
voorschriften van de gemeente. 
 

ARTIKEL 10 
Aangrenzende groenstroken en paden dienen vrij van onkruid te worden gehouden. 
Het aan de tuin grenzende deel van een sloot moet regelmatig worden ontdaan van riet en andere planten en moet 
zonodig worden gebaggerd.  
 

ARTIKEL 11 
Vlonders of stoepen mogen niet verder dan de slootkant in het water reiken. 
Het aanbrengen in de sloten van voorwerpen die de doorstroming van het water belemmeren is verboden. 
 

ARTIKEL 12 
Verontreiniging van het slootwater b.v. door het lozen van chemische toiletten, restanten olie, vetten of bestrij-
dingsmiddelen is eveneens verboden. 

 
ARTIKEL 13 
Het is verboden een waterafvoer anders dan voor overtollig regenwater op de sloot te laten uitkomen. Huishoude-
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lijk afvalwater dient middels een zinkputje in eigen tuin te worden geloosd, of dient naar het toiletgebouw te 
worden gebracht. 
 

ARTIKEL 14 
Het gebruik van synthetische (af)wasmiddelen is, met het oog op de schadelijke bestanddelen die in de grond 
geraken, verboden. Dit afwaswater dient in de toiletten te worden geloosd. 
 

ARTIKEL 15 
Boetes die door het Hoogheemraadschap van Delfland als gevolg van overtreding van het bepaalde in de 
artikelen 11, 12, 13 en 14 aan de vereniging worden opgelegd, zullen op betrokken leden worden verhaald. 
 

ARTIKEL 16 
Bij beëindiging van lidmaatschap dient de vertrekkende gebruiker er rekening mee te houden dat hij / zij 
aansprakelijk is en blijft voor onderhoud van tuin en opstallen totdat de tuin is overgedragen aan een nieuwe 
gebruiker. 
 
 
 

DEEL C RUST EN VEILIGHEID 
 

c. ARTIKEL 17 
Het is verboden zodanige handelingen te (doen) verrichten wat de medeleden het genot van hun tuin beperkt dan 
wel ontneemt. 
Het is daarom niet toegestaan 
a. Vuil te verbranden op de complexen (Politieverordening); 
b. Kachels en open haarden mogen geen hinder geven (rook) aan medegebruikers; 
c. Honden onaangelijnd te laten lopen, met uitzondering op hun eigen tuin; 
d. Kinderen te laten spelen op plaatsen waar overlast en / of schade aan derden wordt of kan worden 

veroorzaakt; 
e. Geluiden ten gehore te brengen welke de rust op het complex verstoort (radio, televisie, muziekinstrument, 

e.d.); 
 

ARTIKEL 18 
Met nadruk wordt er op gewezen dat alleen bij de wet toegestane bestrijdingsmiddelen op de tuin aanwezig 
mogen zijn en gebruiken. Gestreefd dient te worden naar biologische bestrijdingsmiddelen.  
 


