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Verzoek om toestemming  tot het plaatsen/verbouwen van 

volkstuinhuisje / kweekkas / berging / serre / luifel 
 

 
Ondergetekende: _____________________________________________________________ Telnr.: _______________________ 
 
Adres: ________________________________________________ Postcode: ____________ Plaats: ______________________ 
   
Verzoekt om toestemming voor het: O bouwen van een: O volkstuinhuisje  O luifel 
(aankruisen wat van toepassing is) O verbouwen   O kweekkas  O serre          

O vervangen   O berging   
O vergroten    

 
Op het complex: ______________________________________________________________ Tuinnummer: ________________ 
 
Adres: ________________________________________________ Postcode: ____________ Plaats: ______________________ 
 
 
Bestaande situatie 
De tuin heeft een oppervlakte van  :  m² (  m   x  m) 
Oppervlakte bestaande huisje   :  m² (  m   x  m) 
Oppervlakte bestaande kweekkas  :  m² (  m   x  m) 
Oppervlakte bestaande berging   :  m² (  m   x  m) 
Oppervlakte bestaande serre   :  m² (  m   x  m) 
Oppervlakte bestaande luifel   :  m² (  m   x  m) 
 
Nieuwe situatie 
Oppervlakte van het totale object wordt  :  m² (  m   x  m) 
De nok hoogte van het object wordt  :  m            
 
De kleinste afstand van enig deel van het te bouwen object tot 
- een huisje op het de tuin   :  m O niet van toepassing 
- een kweekkas op de tuin   :  m O niet van toepassing 
- een berging op het de tuin   :  m O niet van toepassing 
- een huisje op naastgelegen percelen  :  m O niet van toepassing 
- een kweekkas op naastgelegen percelen :  m O niet van toepassing 
- een berging op naastgelegen percelen  :  m O niet van toepassing 
- de toegangsweg is    :  m O niet van toepassing 
- de beschoeiing van de sloot is   :  m O niet van toepassing 
- de erfgrens is     :  m O niet van toepassing 
 
Opbouw te bouwen object 
Fundering:    Wandconstructie: 
O houten paaltjes   O huisje houten balken (min. 44 x 69 mm) met planken min. 18 mm (dik) 
O betonnen randen   O blokhut dikte balken aangeven: ………… 
O betonnen vloer   O houten/aluminium frame met glas     
O tegels 50 x 50 x 5 cm   O metselwerk 
O schroefpalen    O       
 
Dakconstructie 
O houten platen met als afdekking O dakpannen 
O planken    O shingles 
O golfplaten    O dakbedekking met lei- of steenslag 
O dakpanplaten   O 
 
Bouwkosten van het project 
De geraamde bouwkosten bedragen € ______________ (excl. BTW)   
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Bij deze aanvraag moeten de volgende bescheiden gevoegd worden. 
(aanvragen zonder onderstaande bescheiden zullen niet in behandeling worden genomen) 
 
- Plattegrond van het complex (te verkrijgen bij het bestuur) waarop de tuin is gemarkeerd 
- Plattegrond van de tuin van de bestaande/oude situatie inclusief maatvoering 
- Plattegrond van de tuin met de gewenste nieuwe situatie inclusief maatvoering 
- Gevelaanzichten (bouwtekening) met maten, materiaal en kleur 
- Plattegrond (bouwtekening) met maten  
- Uit bovenstaande tekeningen moet duidelijk blijken: 

• wat er verandert of bijkomt op het perceel; 
• hoe de (aan)bouw er nu uitziet, en hoe hij er uit komt te zien; 
• welke ruimte waarvoor gebruikt wordt; 
• hoe er geventileerd wordt en hoe de constructie in elkaar zit; 
• bij uitbreiding betonfundering detailtekening en manier van aanhechting 

- Foto’s van het perceel (de tuin)  
   
 

Enkele bouwtips 
- zorg ervoor dat het gebouw goed aan de grond verankerd is in verband met opwaaien 
- elke verblijfsruimte moet een openslaand draairaam of deur hebben 
- zorg ervoor dat elke ruimte goed geventileerd wordt, voorkom vochtproblemen 
- bovenkant afgewerkte vloer ten minste 10 cm boven het maaiveld. 
 
Let op! 
Het bestuur van de vereniging geeft slechts toestemming voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. 
De vergunning dient u persoonlijk aan te vragen via www.omgevingsloket.nl met behulp van uw DigiD. 
 

 
Naam aanvrager: ____________________________ 
 
Handtekening:  
 
 
Datum:       Plaats:  
   

Akkoord tuinvereniging: ________________________ 
 
Handtekening & stempel 
 
 
Naam: ________________________________________ 
Datum:   Plaats:  

http://www.omgevingsloket.nl/
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