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Het volgende blad bevat de procedure bij overdracht van het lidmaatschap en verkoop 
van tuin en huisje. Deze dient u goed te lezen en te behouden. 

Procedure bij overdracht van het lidmaatschap en verkoop van 

 huisje. 
 
 

Indien u niet binnen 2 weken na ontvangst van het taxatierapport heeft gereageerd, dan zal de 
verkoopprocedure worden gestart. Een en ander houdt in dat de verkoop de eerstvolgende 
maand een feit zal zijn.  
 
Indien de taxatiecommissie van mening is, dat het getaxeerde huisje gesloopt dient te worden, 
ook al trekt de tuinder de verkoop in, zal het huisje binnen 3 maanden gesloopt en afgevoerd 
moeten worden. 
Mocht dit niet gebeurd zijn, dan zal de vereniging genoodzaakt zijn dit alsnog te laten uitvoeren 
op kosten van de eigenaar.  
 
De koper of gemachtigde dient bij de taxatie en de verkoop aanwezig te zijn.  
 
 

1. Tuin en huisje dienen voor taxatie en tijdens de verkoop goed toegankelijk, opgeruimd 
en schoon te zijn en overhangende takken gesnoeid. Zolang het huisje te koop staat 
dient de werkplicht vervuld te worden en het pad onkruidvrij gehouden.  

2. Indien u veranderingen en/of verbeteringen aan uw huisje en tuin heeft aangebracht, 
dient u de rekeningen hiervan ter inzage te geven aan de taxatieleden, zodat zij dit mee 
kunnen nemen bij de taxatie. Dit kan een positieve invloed hebben op de waarde van uw 
huisje.   

3. De verkoper is verplicht om elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 t/m 12.00 uur 
op de tuin aanwezig te zijn voor bezichtiging van tuin en huisje en om kandidaat-kopers 
te woord te kunnen staan.  

4. Bij de verkoop, welke altijd op de eerste zaterdag van de maand plaatsvindt, is de 
eigenaar verplicht vanaf 10.00 uur op zijn tuin aanwezig te zijn. 

5. Kopers en verkopers dienen op de dag van verkoop om 12.00 uur bij de bestuurskamer 
van het Trefpunt aanwezig te zijn. 

6. De Bouwcommissie dient tijdens de taxatie onder het huisje en op het dak te kunnen 
kijken. U dient dan ook te beschikken over een ladder waardoor er op het dak gekeken 
kan worden. Indien u niet beschikt over een ladder, dan kunt u dit voor de taxatie 
kenbaar maken bij de Bouwcommissie.  

7. Het taxatierapport dient bij bezichtigingen in het huisje ter inzage aanwezig te zijn. 
8. De taxatie en verkoop worden geheel door de vereniging geregeld en afgehandeld. 
9. De penningmeester is door het bestuur belast met de begeleiding en afhandeling.  
10. De verkoop heeft alleen betrekking op alle vaste op het taxatieformulier omschreven 

artikelen.  
11. Er wordt € 700,00 borg ingehouden van de koopsom van tuinhuis en schuur i.v.m. 

eventuele verborgen gebreken. Geconstateerde gebreken dienen binnen 6 weken na 
definitieve overdracht bij de bouwcommissie gemeld te worden door de koper. Na deze 
termijn is declareren bij het bestuur niet meer mogelijk.  

12. Alle andere goederen van privé aard zoals gereedschap, meubilair e.d. mogen 
overgenomen worden, maar de koper is daartoe niet verplicht en dit kan nooit van 
invloed zijn op de verkoop. Voor alle duidelijkheid; het bestuur heeft totaal geen 
bemoeienis met de verantwoordelijkheid voor de goederen die niet op het taxatierapport 
vermeld staan.  

13. De verkoper en koper krijgen altijd een taxatierapport met een gespecificeerde lijst 
waarop duidelijk alle bedragen vermeld staan. 

14. Over het taxatiebedrag wordt door de vereniging een toeslag van 6% berekend, welke 
door de verkoper en de koper worden gedeeld, dus ieder 3%. Het beleid van de 
vereniging is er op gericht om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden. 
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15. De overdracht wordt pas officieel als de koper binnen 21 dagen na ondertekening van de 
voorlopige overeenkomst aan alle verplichtingen heeft voldaan. 

16. De definitieve overdracht van het huisje en de tuin zal drie weken na dagtekening van de 
voorlopige overeenkomst, in het bijzijn van een bestuurslid of een door het bestuur 
gemachtigde plaatsvinden.  

17. Als de koper binnen 21 dagen niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, wordt 
de overeenkomst als niet gedaan beschouwd.  

18. Als de verkoop wel plaatsvindt, dan zal de penningmeester binnen 14 dagen na de 
officiële overdracht de koopsom, minus de 6 weken geldende borgsom en eventuele nog 
lopende verplichtingen, verrekend hebben en storten op de verkoper zijn bank of 
girorekening. 

19. Bij eventuele verborgen gebreken, binnen 6 weken gemeld, zal er in overleg met de 
verkoper en het bestuur gezocht worden naar een passende oplossing.  

20. Kachel, kookplaat, ijskast en geiser moeten bij taxatie functioneren!  
21. Als na de taxatie de verkoop wordt teruggetrokken zal er € 60,00 taxatiekosten in 

rekening gebracht worden. De desbetreffende tuin zal binnen twaalf maanden niet 
verkocht kunnen worden. Het huisje dient dan ook weer opnieuw getaxeerd te worden. 

22. Als er op het taxatierapport staat vermeld dat het huisje en/of schuur gesloopt moet 
worden, of bomen en struiken gekapt of gesnoeid moeten worden, dan zal dit eerst 
moeten geschieden, eerder gaat de tuin niet in de verkoop. 

 
 
 
 
 

De vereniging is nimmer aansprakelijk voor fouten die plaatsvinden tijdens 
taxatie, de koop en verkoop. 
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