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Aangesloten bij het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen (AVVN), gevestigd te Utrecht

Opzegging lidmaatschap
Het hieronder vermelde lid geeft hierbij te kennen het lidmaatschap van de vereniging
te willen beëindigen en geeft het bestuur opdracht de beplanting en het huisje te
verkopen.
Teneinde de objecten te kunnen verkopen dient deze door de commissie O&V en de
Bouwcommissie getaxeerd te worden. De hieruit voortvloeiende taxatiewaarde,
vermeerderd met een opslag van 7% geldt als maximale verkoopprijs.
Na taxatie zal de commissie Tuinenverkoop contact opnemen met het lid om de
taxatiewaarde te bespreken en een verkoopprijs vast te stellen. Indien het lid het niet
met de taxatiewaarde eens is kan het lid in beroep gaan, conform het gestelde in de
reglementen van de vereniging. Dit alles kan 4 weken in beslag nemen.
Indien de objecten nog niet verkocht zijn zal er minimaal eens per jaar een hertaxatie
plaatsvinden, of zoveel vaker als door het bestuur noodzakelijk geacht wordt. De
uitslag hiervan is bindend en zal automatisch leiden tot een verlaging van de
maximale verkoopprijs, indien de getaxeerde waarde lager uitvalt.
Het lid ontvangt, na verkoop, de verkoopprijs welke verminderd wordt met de
vastgestelde 7% opslag bij de eerste taxatie, eventuele achterstallige contributie en/ of
verzekeringspremie en al datgene dat de vereniging nog van het lid te vorderen heeft.
Verkoop zal plaatsvinden conform de geldende procedures bij de vereniging.
Het lid verklaart er mee bekend te zijn dat alle onderhoudsverplichtingen, het doen
van algemeen werk van kracht blijven totdat het lidmaatschap, door verkoop van de
objecten, beëindigd wordt.
Indien de verkoop het gevolg is van een royement van het lid gelden de bepalingen
welke door het bestuur zijn vastgesteld.
Naam lid:……………………………………………… Tuinnummer:………………
Voor akkoord:

Naam bestuurslid:…………………...

_________________________________
Handtekening van het vermelde lid

______________________________
handtekening bestuurslid

Purmerend,……………………………………..
Aangepast 19 juni 2018

