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AANVRAAGFORMULIER WINTERBEWONING 2020-2021 

 

 

Naam afdeling …………………………………………………………………………………. 

Naam lid  ………………………………………… ……………aantal personen  ……. 

Naam partner  …………………………………………………………………………………. 

Tuinnummer  …………………………………………………………………………………. 

Woon-verblijfadres …………………………………………………………………………………. 

06 nummer lid …………………………………………………………………………………. 

06 nummer partner …………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum lid………………………………….partner……………………………… 

Auto      ja / nee aantal ………………………… 

Type en kenteken(s)    …………………………… ……………………… 

Huisdier aanwezig    ja / nee ,  soort…………………………… 

EHBO diploma    ja / nee 

Al eerder winterbewoning gedaan  ja / nee 

Zo ja, hoeveel keer en welke jaren  ……………………………………………………… 

 

Het lid (en partner) verklaart hiermede kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met 

de afspraken en verplichtingen zoals deze zijn opgenomen in de procedure winterbewoning  

en de voorwaarden dispensatie regeling winterbewoning behorende bij deze aanvraag.. 

 

Akkoord namens afdeling………………………  Datum…………………………..

     

Naam bestuurslid 1 ………………………………  Naam lid…………………… 

 

Handtekening ……………………………………  Handtekening…………………… 

 

Naam Bestuurslid 2 …………………………….  Naam partner……………………. 

 

Handtekening ……………………………………  handtekening…………………….. 
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VOORWAARDEN  DISPENSATIE REGELING WINTERBEWONING 2020-2021 

 

Algemeen uitgangspunt voor winterbewoning is dat deze er is om de veiligheid op het 
tuinpark te vergroten en om illegale bewoning tegen te gaan.  De volgende uitgangspunten 
zijn van toepassing; 

 

 De winterbewoner voert preventieve controles ten behoeve van inbraakpreventie en 
signaleren onrechtmatige bewoning. Hij/zij doet dit in nauw overleg met de andere 
winterbewoners en nooit alleen. 

 Indien er door bijzondere omstandigheden een nacht geen twee huisjes bewoond worden 
dan zal iedere winterbewoner gehouden zijn om die nacht niet alleen op het tuinpark te 
verblijven en elders te overnachten, een en ander t.b.v. de veiligheid. 

 De aanvrager realiseert zich dat overnachting buiten het tuinseizoen een risico met zich 
meebrengt voor zichzelf en gezin en niet in de plaats kan treden van bewoning op het 
reguliere woon-verblijfadres.  

 Een lid en /of partner die geen aanvraag heeft ingediend en toch overnacht, of laat 
overnachten, wordt geacht de dispensatieregeling van het bestuur niet na te leven. Deze 
persoon loopt dan het risico dat zijn lidmaatschap door de Bond van Volkstuinders wordt 
opgezegd 

 Het tuinhuis is geschikt om in de winter te overnachten, zie de checklist.  

 De winterbewoner is er op gewezen bij onraad nooit zelf maatregelen te nemen, maar 
altijd direct de hulpdiensten in te schakelen, de mede winterbewoners te informeren en 
een afdelingsbestuurder. 

 Indien er problemen  worden gesignaleerd door de winterbewoner dan moeten deze 
gemeld worden aan het afdelingsbestuur. 

 De aanwijzingen van het afdelingsbestuur moeten te allen tijde worden opgevolgd. 
 

Checklist: 

Naast het feit dat het tuinhuis moet voldoen aan de geldende regels met betrekking tot de 
bouwvoorschriften behorende bij de Bond van Volkstuinders moet er extra aandacht worden 
gegeven aan: 

 

o  Goede Isolatie van het tuinhuis  o   Veilige verwarming 

o  Electrische verlichting   o   Watervoorziening 

o  Rookmelder    o   CO melder 

o  Brandblus apparaat 

 

Akkoordverklaring:  

Het lid (en zijn/haar partner) gaat bij ondertekening akkoord met de afspraken en 
verplichtingen voortvloeiend uit deze dispensatieregeling en zal deze strikt naleven.  

 

Naam tuinder/lid ……………………...  Naam partner …………………………… 

 

Handtekening ………………………..   Handtekening……………………………… 

 

Datum ………………………………… 


