
             Schouwrapport 

Tuinvereniging de Fenix
Postbus 591
1440 AN Purmerend

Datum schouwing:

Uw tuinnummer:

Uw tuin wordt op onderstaande punten door de schouwcommissie beoordeeld:

Omschrijving goed niet goed

Tuin wordt onderhouden en ziet er verzorgd uit 1
Tuin is vrij van rommel, opslag spullen e.d. 2
Hagen aan padzijde zijn maximaal 1,5 meter hoog 3
Hagen tussen uw tuin en de buurtuin mogen maximaal:                                     
voor 50% 1,5 meter en voor 50% 1,8 meter hoog zijn 4
Bomen en struiken geven geen overlast aan buurtuinen en aan het 
openbare pad 5
Bij een tuin groter dan 200m2 mag de totale oppervlakte van de 
bouwsels en van verharding (bestrating, paden, 
terassen,broeibakken) niet meer bedragen dan 30% van het 
tuinoppervlak 6
Bij een tuin kleiner dan 200m2 mag de totale 
bebouwingsoppervlakte max. 15% van het tuinoppervlak 
bedragen. Bomen (fruit) max. 3 meter hoog 7
Er staan geen overlastgevende speelattributen, werktuigen of 
apparaten op de tuin 8
Tijdens het tuinseizoen is de bodem niet afgedekt met plastic 9
Tuinslang dient opgerold, in uw eigen tuin in de schaduw, bewaard te 
worden. Tuinslang mag niet standby hangen door uw tuin (bijv.langs 
hagen) naar de tappunten 10
Tuinnummer is goed zichtbaar 11
Brievenbus is in goede staat aanwezig 12
Schelpenpad( (indien van toepassing) langs uw tuin is vrij van onkruid 13

Wij verzoeken u vriendelijk de punt(en) die wij met "niet goed" 
hebben aangegeven binnen 3 weken op orde te brengen. Te 
weten vòòr:

Namens het bestuur wensen wij u veel tuinplezier!

Elke tuin wordt per jaar minimaal éénmaal geïnspecteerd door de schouwcommissie. Zij mogen zonder 
toestemming alle tuinen betreden. Tuinen die niet aan de statuten of reglementen voldoen dienen binnen 3 
weken op orde gebracht te worden. In overleg met het bestuurslid (TNC) zullen de tuinen die dan nog niet 
op orde zijn, voorgelegd worden aan het bestuur.


