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Aangezien wij trots zijn op onze tuin en deze in goede conditie willen houden, zijn er tuinregels over het 
voorkomen van schade aan de tuin, het beheer van de beplanting en het gebruik van de tuin als algemene 

ruimte. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker van deze schade of op de daarvoor 
verantwoordelijke persoon. 
Deze regels zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van Hof 1 op 23 april 2009 en gelden 

voor alle gebruikers van de tuin. 
 

Voorkomen van schade  

 
De bodem van de vijver is van dun plastic dat makkelijk te beschadigen is en dan niet meer te repareren is. 

Daarom is het niet toegestaan zich in of op de vijver te bevinden (ook niet als het water bevroren is). De 
gebruikers worden verzocht om geen schelpen in het water te gooien, deze zijn scherp en kunnen de bodem 

van de vijver beschadigen. 

 
Het is niet toegestaan zich op de plastic overkapping in de vijver te bevinden.  

 
De tuin is een kijktuin en geen speeltuin; er mag niet gespeeld worden. 
  
De beplanting 

 

Het hemelafvoerwater van daken en balkons loopt de tuin in. Het dient als bewatering van de tuin. Daarom 
mogen balkons en terrassen niet schoongemaakt worden met bijtende stoffen en/of milieu onvriendelijke 

stoffen.  
 

Het is niet toegestaan om zelf planten in de tuin te zetten zonder toestemming van de tuincommissie. 

 
Gebruik van de tuin als algemene ruimte 

 
Voorafgaand aan activiteiten als barbecueën, gourmetten, steengrillen etc. in de gemeenschappelijke tuin is 

de organisator verplicht dit te melden bij het bestuur. Voor feesten in de tuin moet vooraf toestemming door 
het bestuur verleend worden. Uiteraard verwachten wij dat u de tuin achterlaat zoals u hem gevonden hebt. 

 

Het stallen van objecten in de tuin of de gemeenschappelijke ruimte eromheen is zonder toestemming van 
het bestuur niet toegestaan.  

 
Honden, katten en andere huisdieren mogen de tuin niet bevuilen. Uitwerpselen dienen door de eigenaar van 

het dier verwijderd te worden. 

 
Brood en andere etensresten mogen niet naar buiten worden gegooid. Ook het plaatsen van voederbakken of 

het los uitstrooien van voer in de tuin is niet toegestaan. 
 
Laatste aanpassing 23 april 2009 


