Welkom als volkstuinhuurder bij IJssellandschap
Welkom als volkstuinhuurder bij IJssellandschap. Wij beheren 6 volkstuincomplexen
met in totaal zo’n 300 tuinen. U gaat een perceel huren op één van deze complexen.
Tuinieren geeft energie en voldoening. Lekker met je handen in de grond en je eigen
groente/fruit kweken. Maar tuinieren kost ook veel tijd. Je tuin onkruid vrij houden, het
oogsten en onderhouden.
Om onze complexen schoon en mooi te houden willen we hierover afspraken met u vastleggen.
Hierbij verklaar ik dat ik kennis heb genomen van onderstaande afspraken en beloof ik dat ik mij hieraan
zal houden als volkstuinhuurder van IJssellandschap
•

Ik betaal bij aanvaarding van een volkstuin een borgsom van € 100

Bij acceptatie van de tuin betaalt de huurder € 100 borg. Huurder ontvangt hiervoor een factuur bij aanvang
huurcontract. Deze borg wordt bij correcte oplevering na opzegging terugbetaald aan de huurder. Wordt de tuin niet
correct opgeleverd dan ontvangt huurder een factuur voor alle gemaakte schoonmaakkosten en ontvangt huurder geen
borg retour.

•

Ik beloof dat ik de tuin en het complex volgens de regels gebruik en onderhoud

De tuin moet volgens de Algemene Voorwaarden1 volkstuinhuur worden gebruikt en onderhouden. Wanneer de huurder
in gebreke blijft zal hij/zij een schrijven ontvangen van IJssellandschap met het verzoek om de tuin correct te
onderhouden en te gebruiken. Wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan dit verzoek, kan IJssellandschap de tuin
eenzijdig opzeggen zonder restitutie van de borg- en huursom. Van een onkruidschone en opgeruimde tuin geniet niet
alleen u van het mooie complex maar ook uw medegebruikers.

•

Bij opzegging lever ik de tuin volgens de Algemene Voorwaarden volkstuinhuur op

De oplevering zal ter plaatse, op een afgesproken tijdstip met een medewerker van onze buitendienst zijn. Tijdens de
oplevering krijgt de huurder van de medewerker van IJssellandschap het akkoord bij een correcte oplevering. Is de tuin
niet volgens onze Algemene Voorwaarden1 opgeleverd dan krijgt de huurder eenmalig de kans om de tuin alsnog voor
een afgesproken datum correct op te leveren. Blijft huurder alsnog in gebreke dan wordt de tuin door ons, op kosten
van de huurder, schoongemaakt.
1

Elke huurder ontvangt de Algemene Voorwaarden bij het eerste jaarlijkse huurcontract. Ook zijn onze Algemene
Voorwaarden te vinden op onze site.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze volkstuincomplexen goed onderhouden blijven en dat een ieder
volop kan genieten van zijn/haar tuin!
Huurder:

______________________________

Complex + tuinnummer:

______________________________

Datum:

______________
Handtekening:_______________________

