
Checklist Opleveren tuin bij vertrek 
 
Deze lijst wordt gebruikt bij het verlaten van Tuinvereniging Kringloop, bij het terug 
opleveren van de gehuurde tuin aan de vereniging. 
 
Datum: 

Tuin:       en Boomplaats : 

Ingevuld door : 

 Criterium OK? 

1 Er staan geen éénjarige gewassen meer op de tuin en er staat geen onkruid.  
De planten zijn met wortel en al verwijderd. 

 

2 Er zijn geen paden op de tuin, of als er paden op de tuin zijn maken deze een verzorgde indruk. 
De paden zijn niet overwoekerd door onkruid. 

 

3 Er liggen geen losse spullen, zoals plastic, hout emmers e.d. op de tuin.  

4 Op de tuin groeien géén fruitbomen, loofbomen of struiken (zoals hazelaars).  
Fruitstruiken en bramen mogen eventueel blijven staan als deze goed onderhouden zijn, niet 
over andermans tuin groeien en de nieuwe huurder ze wil houden. 

 

5 De vaste opstallen, zoals een kassen, gereedschapskisten, watertonnen, compostbakken en 
platte glasbakken mogen blijven staan als ze: 

• heel zijn 

• een milieuvriendelijke deklaag hebben die qua kleur in het landschap past (liefst 
kleurloos of groen) 

• qua maatvoering voldoen aan het reglement 

• door de nieuwe huurder overgenomen worden, wil de nieuwe huurder ze niet, dan 
moeten ze alsnog verwijderd worden  

Voor Palen, rekken en stellages, zoals bessenkooien gelden dezelfde regels 

 

6 Op de boomplaats staan als vaste planten alleen fruitbomen. In de boomspiegel mogen 
bloemen groeien. 

 

7 De fruitbomen zijn op een hoogte van maximaal 2,25 m gesnoeid en de takken hangen niet 
over het pad of over andermans tuin. 

 

8 Het gras op de boomplaats is gemaaid en er liggen geen losse spullen, tuinstoelen/tafels of 
snoeihout. 

 

9 De heggen rond de tuin en boomplaats zijn teruggesnoeid op een maximale hoogte van 80 cm 
en een maximale breedte van 40 cm.  

 

10 Op het hoofdpad langs de tuin en boomplaats woekert geen onkruid.  

Bepalingen 
Achtergelaten opstallen, fruitbomen en andere goederen vervallen aan de vereniging zonder financiële 
vergoeding aan de oud-huurder.  
Wanneer 1 of meerdere criteria uit bovenstaande lijst niet in orde zijn op het moment van overdracht (bij het 
inleveren van de sleutels), wordt een financiële vergoeding/boete voor het opknappen van de tuin door de 
vereniging ingehouden op de betaalde borg. Mocht het boetebedrag hoger uitvallen dan de borg, dan ontvangt de 
oud-huurder hiervoor een factuur. 

Actielijst, zoals afgesproken met tuinhuurder over afwijkingen van bovengenoemde criteria: 
Schrijf op wat is afgesproken dat nog moet gebeuren voor het opleveren van de tuin en informeert het bestuur (stuur de 
ingevulde checklist op naar) zodat de tuin zo snel mogelijk in goede staat opnieuw verhuurd kan worden.   
 
 
 
 
 
 

 


