
Volkstuinvereniging Lochem 

De Berkelhoek 

 

Tuinreglement 

 

1. Toegang tot het tuincomplex is bestemd voor de tuinleden en zijn/haar gezin. Je 

ontvangt een sleutel van het toegangshek. De borg hiervoor bedraagt € 5,--. 

2. Bij het betreden en het verlaten van het tuincomplex moet het hek gesloten worden, ter 

voorkoming van diefstal.  

3. Er is een borg vereist voor de tuin van € 25,--. Bij opzegging van de tuin wordt de borg 

teruggegeven, mits de tuin schoon wordt achtergelaten. 

4. De grondhuur bedraagt € 0,20  m2 per jaar. 

5. De contributie bedraagt € 15,00 per jaar. 

6. De tuin mag niet onderverhuurd worden. 

7. Auto’s parkeren op de parkeerplaats. Alleen voor het ophalen en wegbrengen van zware 

spullen mag de auto even op de tuin. Aanhangers en dergelijk mogen niet op de tuin 

blijven. 

8. De huurder moet de paden grenzend aan de tuin onkruidvrij houden. 

9. Het is verplicht de tuin schoon te houden van zaaiend onkruid, om overlast bij de buren 

te voorkomen. 

10. De singel wordt gesnoeid door de snoei commissie. Zij houdt ongeveer een schouwpad 

van 1 m tot de tuin schoon van opslag. 

11. Op het schouwpad en in de singel mag geen (tuin)afval worden gedeponeerd. 

12. Er mag niet buiten de tuingrens (gaas, draad) geplant of gezaaid worden. Dit in verband 

met de doorgang voor de medetuinders. 

13. Van de leden wordt verwacht om mee te helpen met corvee en andere werkzaamheden 

voor het gezamenlijk belang. 

14. Gereedschapskisten, schuttingen, kasjes of andere bouwwerken mogen niet hoger zijn 

dan 1,80 m (gemeente voorschrift). 

15. Van maart tot en met begin juli is op zaterdag van 10 -12 uur het winkeltje in het 

clubgebouw open voor meststoffen, potgrond, tonkinstokken, etc. 

16. Indien kinderen worden meegenomen, gezellig! Zorg er wel voor dat ze niet in andere 

tuinen komen. 

17. Als de waterpompen defect zijn, niet zelf proberen te repareren, maar doorgeven aan 

het verantwoordelijk lid. Zie de namenlijst op het publicatiebord. 

18. Kruiwagens zijn voor algemeen gebruik. Ze staan in de berging achter het clubgebouw. 

Na gebruik weer schoon terugzetten. 

19. Als een lid zich niet aan de regels houdt, heeft het bestuur de mogelijkheid om het 

lidmaatschap op te zeggen en geen toegang tot de tuin meer te geven. 

Dit tuinreglement is een samenvatting van het huishoudelijk reglement. 


