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Regels m.b.t. sleutelgebruik poortsleutel

1. De poortsleutel is een gecertificeerde sleutel met een uniek nummer. Bij ontvangst van 
de sleutel heeft het lid zich moeten identificeren (met een geldig identificatiebewijs) en 
een pasfoto ingeleverd. 

2. De sleutel is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor het doorlaten van de eigen auto 
c.q. het ophalen van de eigen aanhangwagen. Als een auto van een ander dan het lid 
doorgelaten moet worden in verband met tuinwerkzaamheden, dan dient dit vooraf 
gemeld te zijn aan de tuincommissaris.

3. Uitlenen en/of beschikbaar stellen van de poortsleutel aan derden is NIET toegestaan. 
Dus ook niet aan directe familieleden. 

4. Indien het lid voor directe familieleden c.q. voor iemand die meewerkt op de tuin van het 
lid een tweede sleutel wil ontvangen, dan moet de desbetreffende persoon voor wie de 
sleutel bestemd is zich inschrijven als 2e sleutelhouder(zonder tuin). Kosten € 10,00. Deze
persoon moet zich eveneens identificeren met een geldig identificatiebewijs en een 
pasfoto. Een tweede sleutel – en het gebruik van de tweede sleutel – blijft altijd vallen 
onder verantwoordelijkheid van de huurder van de tuin. 

5. De borg voor elke poortsleutel bedraagt € 15. Bij inlevering van de sleutel wordt de borg 
terugbetaald aan het (aspirant)lid, wanneer er geen andere aan de vereniging te betalen 
bedragen openstaan. 

6. Na binnenkomst dient de hoofdpoort onmiddellijk op rustige wijze gesloten te worden. 
Dus niet dichtgooien. Men dient zich te vergewissen dat de poort in het slot gevallen is. 

7. Het is verboden auto’s door te laten van niet-leden. 
8. Wanneer er bezoekers komen, dient de huurder de toegangspoort voor de bezoekers zelf

te komen openen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de sleutel aan anderen (bijv. 
kinderen) te geven om de poort voor bezoekers te gaan ontsluiten. 

9. Het parkeren op de parkeerplaatsen is alleen toegestaan voor leden, niet voor bezoekers.
10. Indien een poortsleutel verloren is, of anderszins is kwijtgeraakt, moet aangifte gedaan 

worden van dit verlies bij de politie. Deze verplichting is ingesteld omdat het immers gaat 
om een gecertificeerde sleutel. Men verspeelt de eerste sleutelborg. Op basis van het 
originele aangiftebewijs, kan een nieuwe sleutel (met uniek nummer) verkregen worden, 
tegen een nieuwe sleutelborg van € 25. Doet men géén aangifte, dan word ook géén 
nieuwe sleutel verstrekt.

11. Het bestuur houdt een lijst bij van poortsleutels die zijn verloren en van de daarbij 
behorende aangiftebewijzen. Duikt later alsnog een als vermist opgegeven sleutel op en 
blijkt uit onderzoek dat die aan derden in gebruik is gegeven, dan wordt door het bestuur 
formeel aangifte gedaan van het doen van een valse aangifte door het lid. Het lid wordt 
per ommegaande geroyeerd en beboet met een bedrag van € 100. De op naam van het 
lid verstrekte sleutels worden teruggevorderd.

12. Indien het lid niet onmiddellijk gevolg geeft aan het verzoek om de sleutel(s) in te 
leveren, dan zullen het poortslot en alle uitgegeven sleutels moeten worden vervangen 
en zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van het betreffende lid. 

13. Voorgaande regels zijn opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. 
14. Wijziging of opheffing van de hierboven verwoorde regels kan alleen op een algemene 

ledenvergadering wanneer het wijzigingsvoorstel tevoren geagendeerd is. 
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Sleutelformulier

Naam:

Huurder / 2e sleutelhouder: 
(doorhalen wat niet van toepassing 
is)

Tuinnummer:

Gaat akkoord met de hierboven geformuleerde regels en zal zich hieraan houden. 

Tilburg datum:

Handtekening: 
sleutelontvangst

Handtekening bestuurder: 
sleutel uitgifte
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