Tuinregistratieformulier
De Bond van Volkstuinders, gevestigd te Amsterdam, stelt hierbij op het tuinpark van haar
afdeling ______________________, gevestigd te Amsterdam, de navolgende tuin beschikbaar:
Tuinnummer:
Laan:
Oppervlakte tuin:

Deze tuin wordt in gebruik gegeven aan:
Lidnummer:
Titel:
Voorletters:
Voornamen voluit:
Achternaam:
Adres:
Postcode en gemeente:
Geboortedatum:
Geboorteplaats en -land:
Telefoon:
Mobiele telefoon:
E-mailadres:
Beroep:

waarbij de Bond van Volkstuinders met het genoemde lid het volgende overeenkomt:
1. Het lid aanvaardt de tuin in de staat waarin deze verkeert en zal de tuin bij het einde van het lidmaatschap op grond van de
reglementen in die staat dan wel als schone tuingrond opleveren. In het laatste geval zorgt het lid voor een tijdige ontruiming
van de tuin. Het lid zal de tuin als een goed tuinder gebruiken.
2. Op het lid zijn van toepassing de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders alsmede de besluiten van het bondsbestuur
en van het afdelingsbestuur van de afdeling bij wie hij als lid is ingedeeld. Het lid aanvaardt alle uit het lidmaatschap voortvloeiende
huidige en toekomstige verplichtingen. Het lid verklaart bij ondertekening de meest recente statuten en reglementen ontvangen
te hebben. Deze statuten en reglementen zijn te raadplegen op de website van de Bond - www.bondvanvolkstuinders.nl .

3. De aan het lid ter beschikking gestelde tuin mag worden gebruikt door hemzelf en door diens partner, de ouders en kinderen
van het lid, alsmede door de ouders en kinderen van de partner. Genoemde personen mogen met toestemming van het lid in de
aan hem ter beschikking gestelde tuin tuinieren. Voorts mag het lid tot de tuin bezoekers toelaten.
4. Het lid accepteert dat hij volgens de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders verantwoordelijk is voor het
naleven van de statuten, reglementen en besluiten van zowel het bondsbestuur als van het desbetreffende afdelingsbestuur.
Een overtreding van een partner, ouder, kind of bezoeker wordt geacht een overtreding van het lid te zijn, waarvoor hij met
inachtneming van het Tuchtreglement van de Bond van Volkstuinders kan worden bestraft. Schade aan de tuin of het
tuincomplex toegebracht door een partner, ouder, kind of bezoeker komt voor rekening van het lid.
5. Het lid is bevoegd op de aan hem ter beschikking gestelde tuin bouwsels te plaatsen en beplantingen aan te brengen, mits het
lid zich houdt aan de daarvoor geldende voorschriften, zoals verwoord in de statuten, reglementen (w.o. het Bouwreglement) en
besluiten.
6. Indien op het tuincomplex nachtverblijf is toegestaan, geldt het nachtverblijf alleen voor het lid en zijn gezinsleden. Permanente
bewoning op alle tuinparken van de Bond van Volkstuinders is niet toegestaan.

7. Het lid dient te allen tijde over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te beschikken en ingeschreven te staan in de
Basis Administratie Personen (BRP). Een BRP-inschrijving op het adres van een tuinpark van de Bond is niet toegestaan.

8. Het lid is verplicht zijn bouwsels en beplantingen in volle eigendom te bezitten. Het lid verpandt hierbij tot meerdere zekerheid

zijn bouwsels en beplantingen aan de Bond. Indien een tuin geen bouwsel kent, kan het afdelingsbestuur ter meerdere
zekerheid van de nakoming van de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen van het lid een waarborgsom verlangen,
over welke waarborgsom geen rente wordt vergoed.
9. Het lid verleent hierbij aan het bondsbestuur een onherroepelijke machtiging om tot verkoop of verwijdering van zijn bouwsels
en beplantingen over te gaan indien hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, nadat hem daartoe door het
afdelingsbestuur een laatste termijn is gegund. De aan de verkoop of de verwijdering verbonden kosten komen voor rekening
van het lid.
10. Het lid verleent voor bedoelde verkoop of verwijdering leden van het afdelingsbestuur en van het bondsbestuur, dan wel twee
door het afdelingsbestuur of het bondsbestuur aangewezen gemachtigden toestemming en medewerking om de hem ter
beschikking gestelde tuin en opstallen te betreden, alsmede om te beoordelen of het bepaalde in de statuten, reglementen en
besluiten wordt nagekomen.
11. Niet nakoming van bovengenoemde bepalingen wordt beschouwd als het in strijd handelen met de statuten en de reglementen van
de Bond van Volkstuinders, hetgeen een onmiddelijke opzegging van het lidmaatschap door de Bond rechtvaardigt.
12. Dit formulier is opgemaakt in drievoud, te weten één exemplaar voor het lid, één voor het afdelingsbestuur en één voor het
bondsbestuur.

Amsterdam, Volkstuinpark ____________________________,
Datum:
Naam lid:
Handtekening:
Namens de Bond van Volkstuinders
afdelingsbestuurder:

Namens de Bond van Volkstuinders
afdelingsbestuurder:

Naam:
Handtekening:

Naam:
Handtekening:

In artikel 3 van het Afdelingsreglement wordt het voorkeursrecht voor de partner omschreven.
Onderstaande partner van het nieuwe lid wil graag dit voorkeursrecht verwerven.
Titel:
Voorletters:
Voornamen voluit:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Adres
Postcode en gemeente:
Geboortedatum:
Geboorteplaats en -land:
Telefoon:
Mobiele telefoon:
E-mailadres:
Beroep:
Datum:
Handtekening:

