
in tweevoud indienen

AANVRAAGFORMULIER  VOOR PLAATSING KWEEKKAS /of SCHUILHUT

Tuinnummer: ………… Naam:……………...…………………………………………………

Adres: ……………..…………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer: vast / mobiel…………………………………………...

vraagt toestemming voor het plaatsen van een kweekkas  /  schuilhut *) 

***************************************************************************************************************************

Voor het plaatsen van een kweekkas of schuilhut zijn de voorwaarden genoemd in art 4.4 van het 
huishoudelijk reglement van toepassing. Onderstaand treft u enkele praktische uitvoeringsregels aan:

1. Na verkregen toestemming kan voor eigen rekening en risico een schuilhut voor uw tuingereedschap en/of 
een kweekkas worden gebouwd;

2. De totale oppervlakte van alle opstallen mag niet meer zijn dan 10% van de oppervlakte van de betreffende 
tuin;

3. Een tuinhuisje of schuurtje mag maximaal 7 m2 groot zijn. Deze beperking geldt niet voor een hobbykas of 
voor een combinatiebouwsel van schuurtje met kasgedeelte, waarvan zowel het dak als de wanden voor 
minimaal de helft uit transparante materialen bestaan; (In het laatste geval geldt de 10% regel)

4. De voorgeschreven kleur voor de gebruikte materialen is donkergroen of bruin en voor het dak mag dit zwart
zijn;

5. In verband met hinder door schaduwwerking aan omliggende tuinen bedraagt de minimum afstand van een 
opstal tot de erfscheiding met aangrenzende tuinen 50 cm. Indien de afstand tot de erfscheiding minder dan 
75 cm bedraagt, dient de strook tussen opstal en de erfscheiding te worden verhard met worteldoek en 
tegels om verwildering door onkruid te voorkomen.(M.a.w. bezorg de buren geen overlast)

6. Binnen een strook van 4 meter aan weerszijden uit het hart van de leiding van de Gasunie (Binnenweg) is 
het bouwen van opstallen verboden;

7. Het bouwwerk moet verankerd worden, dit ter voorkoming dat de opstal bij storm om- of wegwaaid en 
schade veroorzaakt. (Het is sterk aanbevolen een kas met kunststof platen extra te verstevigen!)

8. Bij beëindiging van het lidmaatschap moet de schuilhut en/of kweekkas van de tuin worden verwijderd of 
aan de nieuwe huurder worden overgedragen. Als geen verwijdering of overdracht plaatsvindt, komt de 
schuilhut en/of kweekkas na beëindiging van het lidmaatschap in eigendom van de vereniging.

9. Na plaatsing vindt keuring plaats door de tuincommissie en als de voorgeschreven maten niet in acht zijn 
genomen, zal het lid worden verplicht  tot herstel. Bij weigering volgen sancties conform het huishoudelijk 
reglement.

10. Bij de aanvraag moet worden ingeleverd: een duidelijke tekening en situatieschets waaruit de plaats op de 
tuin blijkt

 
De ducumenten kunnen per e-mail worden verzonden naar: tuincom@vthouten.nl
per post sturen naar: P.A.M. de Klein, Graanhoeve 24, 3992 NK Houten.
Natuurlijk kan de aanvraag ook in de brievenbus op de Binnenweg worden gedeponeerd.  
  

Houten,  …….. - …….. – 201 ………………………….………(handtekening)

Voor akkoord bestuur Voor akkoord bestuur

Houten,  …….. - …….. – 201 Houten,  …….. - …….. – 201

……………………………………….. ……………………………………….

secretaris voorzitter tuincommissie

*)   Doorhalen, wat niet van toepassing is 08-03-17


