
 
 

 
 

Volkstuinvereniging Tot Ons Genoegen 
 
 
 

AANVRAAG FORMULIER VOOR HET PLAATSEN VAN: 
 

 
       
 
Naam aanvrager:………………………………  Datum aanvraag:…………………………….. 
 
Tuinnummer:…………………………………… 

 

 
BOVENGENOEMDE VERZOEKT TOESTEMMING VOOR HET PLAATSEN, VERVANGEN OF 
AANPASSEN VAN: (AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS). 
 
  TUINHUIS HOUT      €…………………… 

  TUINHUIS HOUT MET STENEN BORSTWERING €…………………… 

  TUINHUIS STEEN      €…………………… 

  PLANTENKAS/KWEEKKAS     €…………………… 

  PLANTENKAS/KWEEKKAS (EXTRA BEBOUWING) €…………………… 

  SCHUUR/BERGING      €…………………… 

  SCHUUR/BERGING (EXTRA BEBOUWING)  €…………………… 

  SANITAIR        €…………………… 

  LICHTPANEEL(ZONNEPANEEL)    €…………………… 

  PERGOLA       €…………………… 

  TUIN AFSCHEIDING     €…………………… 

  WINDSCHERM      €…………………… 

  ACCUKIST       €……………………  

  BROEIBAK/PLATGLAS     €…………………… 

  GASKIST       €…………………… 

  GEREEDSCHAPSKIST     €…………………… 

  AANLEG WATER, ELEKTRA, RIOOL   €…………………… 

    (AANVRAAG OF MELDING MET TEKENING)   

  OVERIGE BOUWSELS:…………………………………………. €…………………… 

MATERIALEN DIE GEBRUIKT GAAN WORDEN: 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

Zie voor juiste materialen en afmetingen de reglementen en statuten . 



 
 

 

 
Volkstuinvereniging Tot Ons Genoegen 
 

 
 

Algemene voorschriften 

1. Met het oprichten of het wijzigen van een bouwsel mag niet eerder worden 
begonnen nadat u van de bouwcommissie een voor akkoord ondertekende 
aanvraag heeft ontvangen (zie in reglement en statuten op welke manier de 
tekeningen moeten worden aangeleverd bij uw aanvraag). 

 
2. Wijzigingen aan buiten-wanden moeten eveneens worden aangevraagd bij de 

bouwcommissie. Met wijzigingen of aanpassingen van buitenwanden mag niet  
eerder worden begonnen nadat u van de bouwcommissie een voor akkoord 
ondertekende aanvraag heeft ontvangen (zie in reglement en statuten op 
welke manier de tekeningen moeten worden aangeleverd bij uw 
aanvraag). 

 
3. Indien niet volgens de goedgekeurde aanvraag en tekening wordt of is gebouwd, 

moet het bouwsel alsnog dienovereenkomstig worden aangepast binnen een 
termijn van 4 (vier) weken.  

 
4. Bouwsels, welke worden opgericht of gewijzigd, zonder dat genoemde toestem-

ming is verstrekt, zullen moeten worden verwijderd c.q. in de oude staat worden 
hersteld, binnen 14 (veertien) dagen, nadat door het bestuur bij aangetekend 
schrijven aan het lid van de tuin daarvan kennis is gegeven.  

 
5. Bouwsels welke worden opgericht, maar niet als zodanig zijn toegestaan volgens 

artikel 1 lid 1 zullen moeten worden verwijderd, binnen 14 (veertien) dagen, 
nadat door het bestuur bij aangetekend schrijven aan het lid van de tuin daarvan 
kennis is gegeven.  

 
6. De op de dag van inwerkingtreding van deze voorschriften bestaande bouwsels 

vallen, alleen wat betreft onderhoud, wijziging en gebruik onder deze voorschriften. 
Indien er geen geldige toestemming voor een bouwsel aanwezig is, zullen 
die bouwsels, welke niet aan de geldende voorschriften voldoen, bij 
verbouw en/of overdracht als zodanig moeten worden gewijzigd. 
  
 

 
LET OP: NIET TOEGESTANE MATERIALEN: 
PRIKKELDRAAD, GOLFPLATEN (UITGEZONDERD AQUALINE PLATEN) EN 
GROND VERONTREINIGENDE MIDDELEN CQ MATERIALEN. 

 
DEZE AANVRAAG KUNT U VIA DE MAIL bouw@togrijswijk.nl VERSTUREN 
OF IN DE BRIEVENBUS VAN DE BOUWCOMMISIE PLAATSEN. 

 
 
 
 
 
 
 

 


