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vtvdevlashof@gmail.com

Beste 

Je hebt te kennen gegeven te willen stoppen met het tuinieren bij VTV de Vlashof.
Om een en ander goed te laten verlopen geven we hieronder de te volgen stappen aan.

Voorgesprek en inspectie.
Hierbij bekijken 2 bestuursleden samen met jou de toestand van tuin en huisje en krijg je te horen wat 
er opgeschoond en opgeruimd moet worden. Dit wordt schriftelijk bevestigd.
Het is de bedoeling dat je zelf het initiatief neemt voor het maken van een afspraak. Bij voorkeur op 
zaterdag aansluitend aan het spreekuur.

Als er al meteen een nieuwe huurder is dan kan daarmee overlegd worden of die iets van de begroeing 
wil overnemen.

Tekenen voor afstand van de tuin.
Zodra de inspectie punten zijn afgehandeld kan er afstand getekend worden en kunnen sleutels 
ingeleverd worden. Na het tekenen van de afstand is de opzegging pas definitief.
Als alles in orde is wordt de borg van de tuin en de sleutels terug betaald.

Overname
De VTV de Vlashof gaat géén huisje, kas of gereedschappen etc. overnemen. 
Als je die te gelde wilt maken heb je de keus om 

1. zelf een nieuwe huurder te zoeken en de overname zelf met de volgende huurder te regelen als
die wordt geaccepteerd door het bestuur,

2. het huisje en/of kas te koop te zetten op b.v. marktplaats en het af te breken,

3. of je kunt het schenken aan de vereniging als die dat accepteert. Gebrekkige opstallen zullen 
niet geaccepteerd worden.

Let op; Zolang dit loopt blijven de verplichtingen zoals onderhoud en tuinhuur gewoon doorlopen.

Dat je tuin te huur komt zullen we bekend maken bij eventuele gegadigden. Die zullen we met je in 
contact brengen door ze jouw email adres en/of telefoon nummer te geven.  Als je dit niet wilt horen 
we dat graag.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VTV de Vlashof


