Volkstuinvereniging Pastoor Barten

Aanmelding wachtlijst

Opgemaakt d.d.:___________________________________
Naam:
Dhr./Mw.__________________________________________________________________
Adres:

____________________________________________________________________

Postcode:

__________

Telefoon:

____________________________________________________________________

e-mailadres:

____________________________________________________________________

Woonplaats: ____________________________________________

Inschrijving op de wachtlijst kost €10. Wilt u dit zo spoedig mogelijk overmaken op:
BANK: NL44 RBRB 0706 6228 04 t.n.v. Volkstuinvereniging Pastoor Barten?
U komt pas op de wachtlijst als dit bedrag is ontvangen.
U heeft onderstaande gelezen en heeft ervaring met tuinieren. U kunt in aanmerking komen voor:
⃝ Dubbele tuin met huisje.
Kosten: contributie €40; pacht €88; huisje €126. Totaal €254
⃝ Dubbele tuin.
Kosten: contributie €40; pacht €88.
Totaal €128
⃝ Enkele tuin.
Kosten: contributie €40; pacht €44.
Totaal € 88
U heeft onderstaande gelezen en heeft geen ervaring met tuinieren. U kunt alleen in aanmerking
komen voor:
⃝ Een halve tuin.
Kosten: contributie €40; pacht €22.
Totaal € 62
Eenmalig: sleutelgeld €10, borg dubbele tuin €80, borg enkele tuin €60, borg halve tuin €40.
Onderstaande verplichtingen gelden als je bij ons een perceel huurt; lees ze goed door:
1. Huurder zal zijn perceel en pad het hele jaar goed schoonhouden en realiseert zich dat hij hiertoe
van maart tot en met september gemiddeld elke week minimaal vier uren in zijn tuin en het
bijbehorende pad moet werken.
2. Huurder weet, dat hij daarnaast ingezet zal worden bij werkbeurten van de vereniging en hij
verklaart hierbij deze werkbeurten trouw te zullen vervullen. Het gaat om een tijdsbesteding van
maximaal 5 uren per jaar. Huurder weet, dat de werkbeurtenplicht vervalt, als hij zich inzet als
vrijwilliger bij de Vereniging.
3. Huurder kan de huur schriftelijk opzeggen bij het Bestuur met een opzegtermijn van 3 maanden.
Indien tuin en pad schoon (dit ter beoordeling aan het Bestuur) worden opgeleverd en de sleutel
wordt ingeleverd bij het Bestuur krijgt de Huurder zijn sleutelgeld en borg terug.
Indien tuin en pad per opzegdatum niet schoon zijn valt de borg toe aan de vereniging.
Indien Huurder er blijk van heeft gegeven zich als goed lid en huurder te gedragen, zal het genoemde
perceel , tot wederopzegging, voor onbepaalde tijd aan hem worden verhuurd.
Huurder weet, dat het Bestuur de huurder v.h. perceel en lidmaatschap van de vereniging per direct
opzegt, indien hij zich na de schriftelijke waarschuwing niet aan de verplichtingen houdt.

Inschrijver:
_____________________________

Namens het bestuur:
___________________________

