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  Versie december 2019 (met deze versie vervallen alle voorgaande versies) 

  

PARKREGLEMENT 
VAN DE 

COÖPERATIEVE VERENIGING BUNGALOWPARK “DE BOSCHBERG”  U.A. 
(MET INACHTNEMING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDEL IJK REGLEMENT) 

             
        

 

Filosofie 
De bewoners van De Boschberg vormen een zeer gevarieerde groep mensen. 

Zij hebben wel een gemeenschappelijk doel: het vorm geven aan een leefgemeenschap 
met een open, groene en recreatieve uitstraling. 

 
Om dat doel na te streven is dit parkreglement opgesteld, zodat de leden van de Coöperatieve 
Vereniging zo veel mogelijk van hun eigendom in het park kunnen genieten. 
 
Voorop staat dat er orde, rust en veiligheid op het park heersen. Allen die zich op het park bevinden 
dienen hieraan mee te werken. 
 
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een goed leefklimaat waarbij leden een signalerende 
verantwoordelijkheid hebben en bestuur en beheerder een handhavingsfunctie hebben. De beheerder 
is bevoegd corrigerend op te treden. Zijn aanwijzingen dienen door iedereen te worden opgevolgd 
(zie artikel 5). 
 
Het parkreglement wil aan ieder zoveel mogelijk vrijheid laten, als dat maar niet ten koste gaat van 
de vrijheid van anderen. 
 
Vrijheid houdt ook in dat het gebruik van de gemeenschappelijke zaken geheel voor eigen risico 
geschiedt. De Coöperatieve Vereniging noch het bestuur zijn daarvoor dus aansprakelijk. 
 
De leden verplichten zich hun eventuele huurders of andere gebruikers van de bungalows op het 
parkreglement te attenderen. Het dient in die gevallen op een goed zichtbare plaats in de bungalow 
beschikbaar te zijn in een taal die voor huurders of gebruikers te begrijpen is. 
 
In geval van ordeverstoring is de beheerder gerechtigd de huurders of andere gebruikers de toegang 
tot het park of tot de gemeenschappelijke zaken van de Coöperatieve Vereniging te ontzeggen. 
 
Als de Coöperatieve Vereniging kosten moet maken om de schade te herstellen, die ontstaat door een 
overtreding van een bepaling van dit parkreglement, is het verantwoordelijke lid verplicht deze 
kosten onmiddellijk aan de Coöperatieve Vereniging te vergoeden. 
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Bij grove nalatigheid in het naleven van de regels uit de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of 
het Parkreglement, is het bestuur bevoegd juridische maatregelen te nemen.  
Hierbij valt te denken aan: 
- Regelmatig veroorzaken van burengerucht. 
- Bouwen op het terrein van de vereniging. 
- Het regelmatig misbruiken van de parkeervoorzieningen. 
- Bouwen in strijd met de Algemene plaatselijke verordeningen. 
- Ernstige verwaarlozing van eigen huis en tuin.   
- De kosten die voortvloeien uit deze maatregelen worden op het betreffende lid verhaald. 
 
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
 

Bijlage 10 is een samenvatting van het parkreglement voor huurders, 

gebruikers en gasten. In deze bijlage is aangegeven op welk artikel van het 

parkreglement de samenvatting betrekking heeft.  

Natuurlijk gelden ook voor huurders, gebruikers en bezoekers alle regels van 

het parkreglement. 
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Artikel 1  
 
Verhuur van bungalows   
 
1. Het is de leden toegestaan de bungalows te verhuren of aan derden in gebruik te geven onder 

voorwaarde dat zij hun huurders/ gebruikers verplichten zich te houden aan het parkreglement 
van de Coöperatieve Vereniging. 

2. Volgens de Nederlandse wet zijn huurders en gebruikers verplicht zich te laten registreren op 
het park. Elke huurder of gebruiker behoort een aanmeldingsformulier in te vullen. De eigenaar 
van de verhuurde bungalow is hiervoor verantwoordelijk. Door deze registratie weet de 
beheerder welke personen op het park aanwezig zijn. Dat kan belangrijk zijn in geval van een 
calamiteit en wanneer de politie er naar vraagt. De beheerder heeft de bevoegdheid om 
personen die zich niet (willen) registreren van het park te (doen) verwijderen. 
Er zijn twee soorten aanmeldingsformulieren: één voor kort verhuur d.w.z. korter dan 4 weken 
(zie bijlage 1)  en één voor langdurig verhuur  d.w.z. vanaf 4 weken (zie bijlage 2).  
Uiterlijk op de dag van aankomst moet bij de beheerder een aanmeldingsformulier ingediend 
worden via zijn emailadres (beheerder@deboschberg.nl). Als dit niet mogelijk is, kan bij hem 
een aanmeldingsformulier afgehaald worden van 12.00 tot 12.30 uur op zijn kantoor (naast de 
Boschhut). Het ingevulde aanmeldingsformulier kan bij de beheerder worden ingeleverd of in 
de blauwe brievenbus in het posthok gedeponeerd worden.  
Bij langdurige verhuur moet elke persoon die van een bungalow gebruik maakt, zich laten 
registreren bij de beheerder (zie bijlage 2).  Dat kan op werkdagen van 12.00 tot 12.30 uur met 
behulp van een wettig identiteitsbewijs zoals een paspoort en een rijbewijs. De beheerder heeft 
de bevoegdheid de identiteit van de huurder(s) te controleren, maar hij mag volgens de 
Nederlandse wetgeving geen kopie maken van het identiteitsdocument (ID). 
Tevens dient een verklaring langdurig verblijf (bijlage 3) door zowel eigenaar, tussenpersoon 
als huurder/gebruiker te worden ingevuld en ondertekend. 

3. Leden zijn verplicht de gebruikers van hun bungalow op dit artikel te wijzen. 
4. Tot nakoming van deze bepalingen blijft het lid te allen tijde aansprakelijk. 
5. Eigenaren, partners, ouders en kinderen van eigenaren zijn niet verplicht, bij aankomst en/of 

vertrek, zich te melden bij de beheerder. Ook bezoekers hoeven zich niet te melden bij de 
beheerder. 

6. Wanneer de bungalow verhuurd wordt aan personen die geen Nederlands of Duits spreken, dan 
is de verhuurder verplicht de laatste versie van het parkreglement te vertalen in de taal die 
degene die gebruik maakt van de bungalow machtig is.  
Als er meerdere huurders/onderhuurders zijn moet de beheerder weten wie van hen het 
aanspreekpunt is. 

7.      Bescherming tegen legionellabesmetting 
De bescherming tegen legionellabesmetting heeft gevolgen voor eigenaren die gaan verhuren 
en voor eigenaren die stoppen met verhuur. Hieronder staan de gevolgen van de verscherpte 
legionellawetgeving. 

 
Een eigenaar die gaat verhuren moet de volgende acties ondernemen: 

1 Het lid moet het bestuur hiervan schriftelijk in kennis stellen. Hij kan te maken krijgen 
met de ‘10%-regeling’. Artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement vermeldt dat voor een 
lid dat gedurende tenminste een maand per jaar (al dan niet aaneengesloten) zijn 
bungalow verhuurt (of ter beschikking stelt) de jaarlijks verplichte bijdrage met 10% 
wordt verhoogd. Artikel 6 geldt niet voor ouders, kinderen een kleinkinderen van een lid. 
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2 Het lid moet een legionellabeheersplan laten maken. In dit plan wordt aangegeven welke 
verbeteringen in zijn waterinstallatie moeten worden aangebracht om het gevaar van 
legionellabesmetting zo klein mogelijk te maken. Een legionellabeheersplan is niet 
verplicht als de bungalow uitsluitend gebruikt wordt door een lid(en partner), ouders, 
kinderen en kleinkinderen van een lid. 

3 Het lid  moet de verbeteringen aan zijn waterleidinginstallatie laten aanbrengen. Dit kan 
bij een door het bestuur aangewezen installateur. Als de werkzaamheden door deze 
installateur worden uitgevoerd, hoeft er geen nacontrole van de uitgevoerde 
werkzaamheden plaats te vinden. Als een andere installateur in de hand wordt genomen, 
moet achteraf gecontroleerd worden of de aanpassing van de installatie op de juiste wijze 
is uitgevoerd (aan deze nacontrole zijn kosten verbonden).   

4 Het lid moet watermonsters laten nemen. Hij kan meedoen met de collectieve 
waterbemonstering. Hierbij worden bij een aantal bungalows (steekproefsgewijs) twee 
keer per jaar watermonsters genomen (zie bijlage 4). 

 
Een eigenaar die zich niet houdt aan bovenstaande punten is verantwoordelijk voor de 
gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien. 
 
De eigenaar van een bungalow die zijn bungalow verkoopt (dus ook de eigenaar die zijn 
bungalow niet verhuurt), moet de nieuwe eigenaar van bovenstaande verplichtingen op de 
hoogte brengen. 

 
De kosten vanwege de legionellawetgeving bestaan uit: 
- Het opstellen van een legionellabeheersplan (2019 € 272,50*).  
- De kosten van het aanpassen van de installatie van de bungalow aan de eisen van de 

legionellawetgeving: in 2018* lagen de kosten tussen de € 150 en € 500 (u kunt 
natuurlijk vooraf een offerte aanvragen bij de installateur). 

- Compensatie van de kosten die de vereniging moet maken vanwege het verwerken 
van de gegevens in de legionella-administratie (2019: € 100*). 

- De jaarlijkse kosten van de waterbemonstering wordt ieder jaar berekend aan de hand 
van de kostenontwikkeling. Eenmalig kost de waterbemonstering bij aanvang € 80*. 

 
*Het prijsniveau is onderhevig aan de kostenontwikkeling in de opeenvolgende jaren. 

 
Een eigenaar die stopt met verhuren moet hiervan schriftelijk het bestuur in kennis stellen. 
De 10%-regeling is dan niet langer van kracht en ook de waterbemonstering is niet meer 
verplicht.  

Artikel 2 

Beschikbaar stellen van de gemeenschappelijke zaken 
 
1. Zwembad 

a. De toegang tot het zwembad is uitsluitend voorbehouden aan leden, huurders, gebruikers 
en hun bezoek. Omdat het nogal eens voorkomt dat personen die niets met het park te 
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maken hebben gebruik maken van het zwembad, is de beheerder gerechtigd bezoekers 
die van het zwembad gebruik maken te vragen bij wie zij op bezoek zijn en om welke 
bungalow het gaat. 

b.   Elke gebruiker van het zwembad wordt geacht de regels die op het bord bij de douches 
staan, na te komen. Het is alleen toegestaan te zwemmen in zwemkleding. 

c. Zwemmen geschiedt geheel op eigen risico. Duiken is verboden. 
d. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan glazen of andere breekbare 

voorwerpen naar het zwembadterras mee te nemen. 
e. Kinderen beneden de 7 jaar, die niet in het bezit van een zwemdiploma zijn, hebben 

alleen toegang tot het zwembad onder begeleiding. 
f. Bij het verlaten van het zwembadterras zorgen de leden, huurders en medegebruikers 

ervoor dat het terras netjes wordt achtergelaten. 
g. Fietsen mogen niet meegenomen worden naar het terras. 
h. Huisdieren worden niet toegelaten bij het zwembad/terras. 
i. Op het terras van het zwembad is roken verboden. 
 

2. Minigolfbaan 
Sticks en balletjes zijn te huur bij de beheerder. 
 

3. Tennisbaan en multifunctionele baan 
a. De banen mogen alleen betreden worden met daarvoor geschikt schoeisel. 
b. Er mag niet op de netten en andere attributen gehangen of gezeten worden. 
c. Het is niet toegestaan stoelen en ander meubilair op de banen te plaatsen. 

         d.       Het is niet toegestaan op de banen te roken. 
         e.      Na het gebruik van de banen dient er gesleept te worden met de borstel (deze is op de 

baan aanwezig). 
 
4. Fietsenstalling 

Fietsen kunnen in de fietsenstalling worden gestald als er voldoende ruimte is en als ze 
voorzien zijn van een label met daarop naam van de eigenaar en het huisnummer van de 
bungalow. Fietsen die hieraan niet voldoen, worden verwijderd.  

Artikel 3 

Verwijdering van afval 
 
1. De leden en gebruikers zijn verplicht om huisvuil in daarvoor bestemde, goed afgesloten 

afvalzakken te deponeren in de vuilcontainers. 
2. Bij vertrek dient geen afval buiten de bungalow te worden achtergelaten. 
3. Het terrein rondom de bungalow dient netjes gehouden te worden. Bij nalatigheid zal men 

daarop worden aangesproken door de beheerder. 
4. Het huisafval dient gescheiden te worden. Er is een glascontainer en een papier- 

kartoncontainer (dozen moeten worden platgemaakt voordat ze in de container worden 
geworpen). 

5. Het is verboden frituurvet, papieren luiers, hygiënisch verband-doekjes, condooms, stoma’s 
e.d. via het toilet, wastafel of gootsteen af te voeren. Deze dienen als huisvuil te worden 
behandeld. 

6. Het is niet toegestaan grof vuil, bouwafval, schroot, chemisch afval en (in verband met 
brandgevaar) warme briketten en houtskool in de huisvuilcontainers te deponeren. 
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7. Het is verboden het terrein te verontreinigen, o.a. door het wegwerpen van vuilnis, blikjes en 
het begraven van uitwerpselen. 

8. Grof vuil, klein puin, schroot en klein chemisch afval (zoals verfblikken) kunt u kwijt in de 
desbetreffende containers die zich bevinden op het stallingterrein. De openingstijden vindt u op 
het bord naast de ingang van de stalling.   

9. Overig chemisch afval en bouwafval mogen niet in een container van het park gestort worden. 
Bij overtreding van deze regel zullen de kosten van het opruimen zoals het loon van de 
beheerder op de vervuiler verhaald worden.  
Noot:  Wij mogen geen chemisch en bouwafval storten op de gemeentelijke stortplaats omdat 
wij geen afvalkosten betalen aan de gemeente. Men kan wel koelkasten, wasmachines en 
andere elektrische apparaten op de gemeentelijke stortplaats storten omdat daarvoor bij 
aankoop betaald is. 
Bij verbouwingen moet een container gehuurd worden om het bouwafval te verwijderen. De 
eigenaar van de bungalow die verbouwd wordt, is hiervoor verantwoordelijk. 

10. Op het park zijn vijf stortplaatsen voor snoeiafval aanwezig. Snoeiafval mag alleen op deze 
plaatsen worden gestort.   

11. Afgevallen blad gaarne in het bos verspreiden. 
12.   Het storten in een container van het park van afval, dat van buiten het park wordt 

meegenomen, is ten strengste verboden. 
13. In gevallen waarin bovenstaande bepalingen niet voorzien of in geval van twijfel contact 

opnemen met de beheerder voor overleg. 

Artikel 4 

Dieren 
 
1. Honden dienen op het terrein van de eigenaar/gebruiker van de bungalow te worden gehouden. 
2. Als richtlijn wordt aangehouden dat leden niet meer dan twee honden of twee katten (of één 

kat en één hond) in hun bungalow hebben. 
3. Leden, gebruikers en hun gasten moeten er op toezien, dat hun huisdier geen overlast 

veroorzaakt. 
4. Honden dienen op het gehele terrein van de vereniging aangelijnd te zijn. Uitwerpselen dienen 

door de eigenaar van de hond te worden verwijderd. 
5. Katten moeten een halsbandje dragen met daarop het nummer van de bungalow van de 

eigenaar/gebruiker van de bungalow.  
6. Verwilderde huisdieren worden door de beheerder gevangen en afgevoerd naar het dierenasiel 

om overlast in het park te voorkomen. Wordt achterhaald wie de eigenaar is, dan zullen de 
hieruit voortkomende kosten op het lid/gebruiker worden verhaald.  

7. Cavia’s, marmotten, hamsters, dwergkonijntjes e.d. dienen geplaatst te worden in daarvoor 
bestemde verblijven. 

8. Vee, pluimvee en kleinvee zijn niet toegestaan op het park. 
9. Het is verboden jacht te maken op in het wild levende dieren. 
10. Onder alle omstandigheden blijft de eigenaar verantwoordelijk voor zijn huisdier(en). Als zijn 

huisdier schade aanricht, dan zal de eigenaar de schade moeten vergoeden. 
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Artikel 5 

Hinder en overlast (zoals rook door open haarden en barbecues, bouwgeluiden, 
verkeersgeluiden en apparaten) 
 

1. Alle vormen van geluid van bijvoorbeeld televisie, radio, audioapparatuur en instrumenten, 
mogen buiten het terrein van de betreffende bungalow niet storend zijn. 

2. Vliegen met drones boven het park is niet toegestaan. 
3. Tijdens de bouwstop (16 juni tot 1 september) zijn  alle apparaten die lawaai veroorzaken 

(zoals kettingzagen, bladblazers e.d.) verboden met uitzondering van heggenscharen en 
grasmaaimachines (bij voorkeur elektrische omdat deze minder lawaai veroorzaken dan 
apparaten die aangedreven worden door een benzinemotor).  
Apparaten (met uitzondering van heggenscharen en grasmaaimachines) mogen nooit gebruikt 
worden tijdens de grote vakantie en op zon- en feestdagen; op andere dagen niet voor 8.00 
uur en na 18.00 uur. 
Nota Bene:  De beheerder is van bovenstaande regeling uitgesloten. 
 

       4.  Leefbaarheid op de Boschberg 
Teneinde een aangenaam verblijf op de Boschberg te realiseren, kan het van belang zijn elkaar 
tijdig te attenderen op het feit dat iemand zich niet houdt aan een regel. Vaak zal het lukken 
samen tot een oplossing te komen. Mocht het attenderen echter niet voldoende effect hebben, 
dan kunnen andere stappen worden gezet. In het volgende schema wordt aangegeven hoe we 
samen invulling kunnen geven aan een prettige omgang met elkaar. Als metafoor is het 
stoplichtmodel gebruikt. 

Groen: 
Elkaar aanspreken 
en als je 
aangesproken 
wordt, hieraan 
gehoor geven. 

 
Belangrijk is dat we elkaar 
durven aan te spreken en dat 
degenen die aangesproken 
wordt, hiervoor open staat.  
De bejegening naar elkaar 
dient respectvol te zijn.  
Het spreekt voor zichzelf dat 
ook de beheerder leden en 
huurders die zich niet aan een 
regel houden, kan aanspreken.  

 
Spreek elkaar tijdig aan en voorkom 
dat het escaleert. Bijvoorbeeld: 
‘Ben je je ervan bewust, dat … ’ 
‘Dank je voor de tip, ik ga nu …’ 
 
Voel je je onzeker, vraag dan de 
beheerder om assistentie. 
 
Indien dit het gewenst effect heeft, 
blijft het hierbij.  

Oranje: 
Inschakelen van 
beheerder en 
bestuur. Het 
aanspreken wordt 
nu formeel en 
wordt vastgelegd. 

 
Heeft het aanspreken van de 
eigenaar niet voldoende effect 
gehad, dan worden beheerder 
en bestuur ingeschakeld. Lukt 
het bestuur en/of de beheerder 
niet het gedrag van de eigenaar 
te verbeteren, dan volgt code 
rood. 
Is degene, die in gebreke blijft 
een huurder of iemand die bij 
de eigenaar verblijft, dan 
wordt door de beheerder en/of 

 
‘ Ik wil een melding maken over 
eigenaar … van bungalow …  
Ik heb deze eigenaar aangesproken 
op het feit dat … 
Er is geen verbetering opgetreden en 
daarom vraag ik hulp van de 
beheerder/het bestuur om dit op te 
lossen’. 
De beheerder en het bestuur zullen nu 
in actie komen en de eigenaar 
officieel aanspreken en hiervan 
verslag maken.  
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het bestuur de eigenaar van de 
bungalow hiervan op de 
hoogte gesteld. Lukt het de 
eigenaar niet het gedrag van 
deze persoon te verbeteren, 
dan volgt code rood. 

Rood: 
Inschakelen van 
bestuur en ALV 

 
Betreft het een huurder die 
blijft volharden in het 
overtreden van een regel, dan 
heeft de beheerder het recht, in 
opdracht van het bestuur, deze 
huurder (en zijn mede-
bewoners) de toegang tot het 
park te ontzeggen. Ook 
huurders/gebruikers van een 
bungalow die niet 
geregistreerd zijn, kunnen van 
het park verwijderd worden 
(ouders, partners en kinderen 
van leden hoeven niet 
geregistreerd te worden).  

 
Volgens artikel 10 van de statuten 
kan de ALV een waarschuwing aan 
een lid geven, dat 
a. naleving van de statuten, het 
huishoudelijk reglement of het 
parkreglement niet nakomt; 
b. weigert zijn medewerking te 
verlenen aan de uitvoering van 
besluiten van de ALV; 
c. zich schuldig maakt aan 
onbehoorlijk gedrag jegens andere 
leden, gebruikers of andere 
bevoegden;  
d. aan zijn financiële verplichtingen 
jegens de vereniging niet voldoet; 
d. het medegebruikers van de 
gemeenschappelijke zaken en 
diensten in gebruik heeft gegeven, 
waarbij de gebruiker in gebreke blijft, 
zoals in artikel 28 is omschreven 
(artikel 28 vermeldt onder meer: 
Een lid is gerechtigd het mede-
gebruik van de gemeenschappelijke 
zaken aan een niet-lid in gebruik te 
geven maar dit niet-lid moet dan wel 
de bepalingen in de statuten en het 
huishoudelijk reglement in acht 
nemen. 
 
Als dit lid binnen één jaar nadat hij 
deze waarschuwing heeft ontvangen, 
weer één of meer voormelde 
gedragingen verricht, voortzet of 
nalaat, kan de ALV besluiten tot 
ontzetting van dit lid uit zijn 
lidmaatschap. 
 

 

P.S. Is het wangedrag/overlast van zeer ernstige aard, dan zal de politie ingeschakeld 
worden. 
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Artikel 6 

Verkeer en vervoer 
 
1. Binnenkomen en verlaten van het park via de sloten en het bos is niet toegestaan. 
2. Auto’s dienen uitsluitend op het park te worden geparkeerd op de daarvoor bestemde 

parkeervakken. Auto’s, campers, trucks, aanhangwagens e.d. mogen dus niet op wegen, in 
bermen of in de bosjes geplaatst worden. 

3. Op het park geldt een maximumsnelheid van 15 km/u. Voertuigen, waaronder fietsen, dienen 
gebruik te maken van de verharde c.q. semi-verharde wegen.  

4. Tenten, caravans, kampeerwagens, aanhangwagens, vouwwagens, boten en andere 
vergelijkbare obstakels mogen op het terrein van de vereniging voor een periode van maximaal 
drie opeenvolgende dagen geplaatst worden. Dit is uitsluitend toegestaan na mondelinge 
toestemming van de beheerder zodat de dag van aankomst en vertrek vastgesteld kan worden.  
Als men langer wil parkeren dan moet schriftelijk ontheffing worden aangevraagd bij de 
beheerder onder vermelding van de periode waarvoor ontheffing wordt aangevraagd en de 
reden dat ontheffing wordt aangevraagd. Als een lid zich niet houdt aan bovenstaande 
bepaling, dan is de beheerder (na overleg met het bestuur) bevoegd het bewuste obstakel te 
laten verwijderen. De kosten van deze maatregel worden verhaald op de eigenaar. 
Caravans, campers, aanhangwagens en boten kunnen, indien er nog ruimte beschikbaar is,  na 
overleg met de beheerder, tegen een vergoeding in de stalling geplaatst worden. 

5. Het is niet toegestaan de parkeerplaatsen te gebruiken als autogarage/-werkplaats. 
6. Het is niet toegestaan onnodig overlast te veroorzaken met gemotoriseerde vervoermiddelen. 
7. Het is niet toegestaan op schelpenpaden te rijden met gemotoriseerde vervoermiddelen.  

Artikel 7 

Regels met betrekking tot de eigen kavel en het terrein van de vereniging 
 
De eigen kavel bestaat uit: 
- 10 meter aan de voorzijde (zuidkant) van de bungalow gerekend vanaf de oorspronkelijke gevel 

(veel eigenaren hebben de gevel van het woongedeelte van de bungalow meer dan 1 meter naar 
voren geplaatst); 

- 5 meter aan de achterzijde (noordkant) van de bungalow; 
- bij hoekbungalows: 2 meter naast de bungalow. 
 

1. Voor het afgrenzen van het eigen terrein wordt de voorkeur gegeven aan heggen en hagen, in 
plaats van schuttingen en hekken. Hagen en heggen dienen, ook aan de buitenzijde, door de 
eigenaar netjes onderhouden te worden. 

2. Is op eigen terrein een hek noodzakelijk (omdat bijvoorbeeld het lid een hond heeft), dan bij 
voorkeur een hek van maximaal 1,20 meter hoog van groen gaas en begroeid met 
bijvoorbeeld klimop. 

3. Een lid mag een deel van het park dat eigendom is van de vereniging en grenst aan zijn eigen 
tuin in gebruik nemen (hij, of degene die de bungalow van hem koopt, wordt echter nooit 
eigenaar van dit gedeelte).  Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  
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a. Voordat een lid een deel van het park in gebruik neemt, moet hij overleg gepleegd hebben 
met zijn buren. Het is immers denkbaar dat buren aanspraak maken op hetzelfde stuk grond 
van de vereniging. 

b. Als de buren akkoord gaan met het in gebruik nemen van een deel van het park, moet hij een 
schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur met een plan van inrichting van dit gedeelte. Het 
bestuur vraagt vervolgens advies aan de beheerder en aan de commissie Bosplan. 

c. Vereist is schriftelijke toestemming van het bestuur. Het bestuur kan te allen tijde op zijn 
beslissing terugkomen (bijvoorbeeld als er geen overleg is geweest met de buren en in het 
geval dat het onderhoud van het terrein van de vereniging te wensen over laat). 

d. Natuurlijk moet het lid de in gebruik genomen tuin netjes onderhouden en mag er geen 
bouwsel of vijver  op dit terrein geplaatst worden. Onder een ‘bouwsel’ verstaat het bestuur 
niet alleen een bouwsel als een schuur(tje) maar ook schuttingen en hekken (volgens de 
bouwwetgeving is alles hoger dan 1 meter boven maaiveld een bouwsel). 

 
Heeft een lid op de grond van de vereniging een bouwsel/vijver geplaatst, dan zijn er 2 
mogelijkheden:  
A Het bouwsel/de vijver is naar het oordeel van het bestuur zo storend dat het bouwsel/de vijver 

binnen 2 maanden verwijderd/verplaatst moet worden. Is na 2 maanden het bouwsel/de vijver 
niet verplaatst of verwijderd, dan zal het bestuur een advocaat inschakelen die kan vorderen 
dat het bouwsel/de vijver verwijderd wordt. De kosten die samenhangen met het inschakelen 
van de advocaat en de kosten van verwijderen van het bouwsel/de vijver komen voor 
rekening van de eigenaar. 

B Het bestuur gedoogt het bouwsel;  maar wordt het bouwsel/de vijver gerenoveerd of 
vervangen door een nieuw bouwsel/nieuwe vijver, dan moet het bouwsel/de vijver volledig 
op eigen grond geplaatst worden.  
Voordat de bungalow verkocht wordt (dus voordat de verkoopakte passeert) moet het 
bouwsel verwijderd/verplaatst worden. Tenzij het bestuur er schriftelijk in toestemt dat het 
bouwsel niet verwijderd/verplaatst hoeft te worden.  

 
Bestaat een bouwsel uit een houtopslag met uitsluitend hout voor de open haard of houtkachel 
dan valt dit bouwwerk onder categorie B. Worden in de houtopslag ook nog andere zaken 
opgeslagen dan valt dit bouwsel onder categorie A. 
Wordt het hout afgedekt door middel van een (plastic) dekzeil dan het zeil het liefst in de kleur 
groen of bruin. 
 
Voor de uitstraling van het park is het noodzakelijk dat de leden hun eigen huis en tuin in een 
redelijke staat van onderhoud houden. Als het bestuur constateert dat er sprake is van 
verwaarlozing van het huis en/of de tuin, dan zal een lid daarop aangesproken worden. Bij 
ernstige verwaarlozing is het bestuur gerechtigd maatregelen te nemen, waarvan de kosten op het 
lid zullen worden verhaald. 
 
Wie uitsluitsel wil hebben over de grootte van zijn perceel, kan bij het bestuur tegen betaling een 
afschrift van de veldwerken (kadastrale kaart) verkrijgen. 
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Artikel 8 
 
Regels ten aanzien van gedrag met betrekking tot het verblijf op het park 
 
1. Het is verboden eigendommen van de vereniging en andere leden te beschadigen (zoals het 

omzagen van bomen en het verwijderen van beplanting op het terrein van de vereniging). 
2. Het is verboden om op eigen initiatief schelpenpaden te verleggen, te verlengen of af te sluiten. 
3. Op het park dient men uiterst voorzichtig om te gaan met open vuur. Het is verboden 

brandende/warme voorwerpen (zoals briketten en houtskool) weg te gooien. 
4. Het is niet toegestaan in de grenssloten te spelen of het profiel daarvan te veranderen. 
5. Het is niet toegestaan op het park reclameborden te plaatsen. 
6 . Verkoopaanbiedingen van huizen, boten, fietsen e.d. kunnen gepubliceerd worden door middel 

van het publicatiebord bij de Boschhut. Zie de voorwaarden op het bord. 
7. Alle leden zijn verplicht in voorkomende gevallen hun medewerking te verlenen aan datgene 

wat voor het goed functioneren van de Coöperatieve Vereniging noodzakelijk is. 
8. Alle leden, gebruikers en gasten zijn verplicht zich te houden aan de plaatselijke 

verordeningen. 
9. Het is leden, gebruikers en gasten verboden door gedrag of handelingen aanstoot te geven of de 

veiligheid van anderen in gevaar te brengen. 
10.  Het is verboden op het park bamboe te planten. 

Artikel 9 

Bedrijven in het park 
 
Het zichtbaar uitoefenen van een beroep of bedrijf op het park is niet toegestaan, tenzij met 
toestemming van de algemene ledenvergadering.  

Artikel 10 

Regelgeving van bouw en verbouw 
 
1. Eigenaren dienen zelf na te gaan of een omgevingsvergunning van de gemeente vereist is. 

Indien dit het geval is, zal de eigenaar voorafgaand aan het indienen van de omgevings-
vergunning een kopie van de aanvraag doen toekomen aan het bestuur en de directe buren. Na 
verlening van de omgevingsvergunning zal de aanvrager het bestuur een kopie van de 
gemeentelijke toestemming ter hand stellen. 

2. Verbouwingen aan de buitenzijde van de bungalow dienen drie weken voorafgaande aan de 
start van de verbouwing gemeld te worden bij het bestuur via bestuur@deboschberg.nl en bij 
de beheerder via beheerder@deboschberg.nl.  

3. Voordat gestart wordt met de aanbouw moet de eigenaar eerst door de beheerder laten 
onderzoeken of er niet gebouwd gaat worden boven het riool, kabels of leidingen. 

4. Mocht blijken dat de eigenaar niet beschikt over de noodzakelijke bouwvergunningen, dan zal 
het bestuur hiervan de gemeente in kennis stellen en zo nodig een bouwstop aanvragen. 
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5. Bij verbouwingen mag geen bouwafval in een container van de vereniging gestort worden 
maar moet het lid zelf zorgen voor afvoer van het bouwafval (bijvoorbeeld door een container 
te huren). 

6. Verbouwingen zijn alleen toegestaan in de periode van 1 september tot 16 juni (tussen 08.00 en 
18.00 uur). Bouwactiviteiten zijn het gehele jaar door niet toegestaan in de grote vakantie en op 
zon- en feestdagen. 

 
 

Gedragsregels bij (voorgenomen) bouw- en/of  verbouwwerkzaamheden in de ruimste zin, 
alsmede het plaatsen van hekwerken. 
 

Het bestuur heeft de intentie om zo min mogelijk de vrijheid van de leden te beknotten. Toch is enige 
aanvullende regelgeving bij bouw- en/of verbouwwerkzaamheden noodzakelijk om:  

a. het aanzien van het park op het gewenste niveau te houden; 
b. niet in strijd te zijn met de externe voorschriften en bepalingen vastgelegd in: 

1) het gemeentelijke bestemmingsplan; 
2) de transportakten bij aankoop van de bungalows; 

c. de belangen van naburige bewoners te beschermen. 
 

Ad a Instrumenten om het aanzien van het park te handhaven voor bestuur en beheerder zijn het 
parkreglement en de afspraken met leden, vastgelegd in de notulen van de algemene 
ledenvergaderingen. 
 

Ad b1 Het bestemmingsplan regelt o.a. de maximale bebouwing en de verkaveling, alsmede de 
doelstelling en het gebruik van het park.  
 

Ad b2 In de transportakten zijn de verplichtingen vastgelegd uit hoofde van erfdienstbaarheden en de 
verplichting de aanleg en het onderhoud toe te staan van kabels en pijpleidingen van o.a. gas, 
water, elektra, telefoon, centrale antenne en riolering. 
Bouwwerken zoals hekken mogen niet strijdig zijn met deze verplichtingen. 
 

Ad c De belangen van de naburige bewoners kunnen liggen in de sfeer van privacy, respectievelijk 
uitzicht of ‘zicht op’. 
  

Artikel 11 
 
Regels voor het kappen van bomen 
 
We onderscheiden kappen van een boom die op eigen terrein staat (a) en kappen van een boom die 
op het terrein van de vereniging staat (b). 
a  
- Het kappen van bomen die op eigen terrein staan is vrij: er is geen toestemming vereist. De 

eigenaar moet er zelf voor zorgen dat de boom gekapt wordt. Hierbij mag geen beroep 
gedaan worden op de beheerder. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar.  

-  Voor het kappen van een boom die op een deel van het terrein van de vereniging staat dat het 
lid in bruikleen heeft, is toestemming vereist (en moet een aanvraagformulier worden 
ingediend). De kosten van het kappen komen voor rekening van het lid: het lid heeft de lusten 
maar ook de lasten van het in bruikleen nemen van een deel van het terrein van de vereniging. 
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b Ook voor het kappen van bomen die op het terrein van de vereniging staan (dat niet in 
bruikleen is gegeven), moet een lid altijd een aanvraagformulier indienen. De kosten van het 
kappen zijn voor rekening van de vereniging.  

 
Bomen die op de grens staan van het eigen terrein en het terrein van de vereniging, worden 
beschouwd als behorende bij het terrein van de vereniging en vallen onder punt b. 

 
Voordat tot kappen wordt overgegaan moet een boom aan minimaal één van de volgende 
criteria voldoen: 

1 De boom is aantoonbaar ziek. 
2 De boom is een gevaar voor personen en bungalows in geval van omwaaien, afbreken van 

takken, scheefgroei of plakoksel. 
3 Overhangende takken hebben nadelige gevolgen voor de bungalow. 
4 Kappen is noodzakelijk i.v.m. verdringing van andere bomen. 
5 De bungalow krijgt te weinig zonlicht. Iedere bungalow heeft er recht op van 21 april tot 21 

augustus, om 13.00 uur zon te hebben op het terras aan de voorzijde (zuidkant) van de 
bungalow en wel tot minimaal 5 meter vanaf de oorspronkelijke gevel. Er wordt geen 
rekening gehouden met de schaduw van muurtjes van de aangrenzende bungalow. 

 
Aanvragen van kappen d.m.v. het aanvraagformulier (zie bijlage 6): 
De aanvrager stuurt het aanvraagformulier, met het criterium/de criteria naar het secretariaat, 
vergezeld van foto’s van soort en plaats van de boom. In het aanvraagformulier moet duidelijk 
worden aangegeven in welke mate aan welke criteria wordt voldaan. Het secretariaat zendt het 
aanvraagformulier door naar de beheerder en naar het bestuur. 
Twee keer per jaar (in april en augustus) wordt beoordeeld of er sprake is van te weinig zonlicht op 
de terrassen (waarvoor een aanvraag is ingediend) en of tot kappen wordt overgegaan. De aanvrager 
wordt hiervan op de hoogte gesteld.      
  
Artikel 12 
 
Reglement bij huur c.q. gebruik van de Boschhut 
 
Reservering 
Reservering van de Boschhut geschiedt bij de beheerder (of diens vervanger). Om aan te geven dat 
de aanvrager op de hoogte is van het reglement en hiermee akkoord gaat, moet de aanvrager een 
huurovereenkomst tekenen (zie bijlage 7).  
 
Gebruik en verantwoordelijkheid 
Bij gebruik door groepen moet de aanvrager (d.w.z. het lid/de eigenaar van een bungalow) aanwezig 
zijn. Hij/zij is verantwoordelijk voor een behoorlijk gebruik van de ruimte: hij/zij is verantwoordelijk 
voor de schade aan de inboedel, apparatuur, materialen en andere delen van de gemeenschappelijke 
zaken waar de gasten van de aanvrager zich ophouden (bijvoorbeeld de tennisbanen). De aangerichte 
schade wordt tegen vervangingswaarde verrekend met de borgsom of wordt extra in rekening 
gebracht als de schade de borgsom overstijgt. 
De Boschhut kan gebruikt worden voor bijeenkomsten met een open en een gesloten karakter.  
Bijeenkomsten met een open karakter zijn bijeenkomsten waaraan relaties van een eigenaar (en op 
invitatie van die eigenaar) kunnen deelnemen. Aan bijvoorbeeld een kaartavond kunnen leden (en 
eventueel hun gasten) en gebruikers van bungalows deelnemen. Voor bijeenkomsten met een open 
karakter is het gebruik van de Boschhut gratis. 
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Huurprijs en borg 
Voor bijeenkomsten met een gesloten karakter is met ingang van 1 januari 2019 de huur van de 
Boschhut € 75. Daarnaast is een borgsom van € 200 verschuldigd. De huurprijs inclusief de borgsom 
moet bij het ophalen van de sleutel contant voldaan worden of vóór het in gebruik nemen van de 
Boschhut door de vereniging per bank te zijn ontvangen (zodanig op tijd dat controle mogelijk is). 
De borgsom wordt teruggegeven of teruggestort als de Boschhut na afloop van de bijeenkomst in 
orde is bevonden. De Boschhut wordt binnen 3 dagen na afloop van de  bijeenkomst geïnspecteerd 
door de beheerder (of diens vervanger), eventueel in bijzijn van de huurder. 
De Boschhut mag niet gebruikt/verhuurd worden voor commerciële doeleinden. Onder commerciële 
doeleinden wordt verstaan het organiseren van een aan een onderneming gelieerde bijeenkomst. 
 
Sleutel 
De sleutel is volgens afspraak te verkrijgen bij de beheerder (of diens vervanger). Na afloop van de 
bijeenkomst moet deze terugbezorgd worden bij de beheerder (of diens vervanger). 
 
Consumpties en glaswerk 
De huurder moet zelf zorgdragen voor koffie, thee, drankjes, hapjes, schoonmaakartikelen, servies- 
en glaswerk.  
 
Het aanbrengen van versiering aan de binnen- en/of buitenzijde van de Boschhut 
Het is niet toegestaan slingers, ballonnen, feestverlichting e.d. op te hangen behalve aan de daarvoor 
aangebrachte haken. 
 
Geluid 
Na 23.00 uur is geluidsoverlast in de vorm van muziek of lawaai niet toegestaan. 
 
Schoonmaak 
De Boschhut (inclusief de koelkast en de toiletten) moeten schoon achtergelaten worden. De meubels 
moeten weer op hun plek teruggezet worden. De koelkast en vriezer moeten op een kier gezet 
worden. Vuilnisbakken moeten geleegd zijn en afval afgevoerd.  
Ten behoeve van de schoonmaak zijn aanwezig: borstels, trekkers, dweilen, emmers, een stofzuiger, 
een veger en blik, een bezem. 
Als de Boschhut niet voldoende schoon is achtergelaten worden de schoonmaakkosten verrekend 
met de borgsom. Als de aanvrager dit wenst kan de beheerder ervoor zorgen dat na afloop de 
Boschhut voor € 200 wordt schoongemaakt.  
 
Overig 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
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Artikel 13  
 
Takenpakket van de beheerder 
 
Het takenpakket van de beheerder bevat een aantal diensten van de beheerder aan de leden van de 
Coöperatieve Vereniging. De diensten zullen in werktijd (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur) van de beheerder uitgevoerd worden. Alleen in zeer dringende gevallen kan de beheerder 
in zijn vrije tijd (‘s avonds en in de weekends) benaderd worden. 
Mocht u vragen of verzoeken hebben dan kunt u de beheerder op werkdagen tussen 12.00 uur en 
12.30 uur bellen. De beheerder is dan aanwezig op zijn kantoor naast de Boschhut. 
 
Takenpakket van de beheerder: 
 

1. De beheerder neemt de zorg op zich van de aan de vereniging toebehorende 
gemeenschappelijk zaken, conform besluitvorming in de ALV, instructies van het 
bestuur en bepalingen en regels uit de Staturen, het Huishoudelijk Reglement en het 
Parkreglement. 

2. Bij calamiteiten is de beheerder gerechtigd zich toegang te verschaffen tot de 
bungalow(s) om datgene te doen wat hem op dat moment het beste lijkt. Daarna 
meldt hij de  calamiteit aan de betreffende eigenaar. 

3. De beheerder neemt de meterstanden op van water en elektriciteit. De eigenaar van de 
bungalow dient er voor te zorgen dat de meters goed toegankelijk zijn.   
De eigenaar van de bungalow neemt de stand van de gasmeter op. 

4. De beheerder heeft de volgende taken: 
a. Hij moet zorgen voor rust en orde op het park. 
b. Hij zal onbevoegde personen de toegang tot het park ontzeggen. 
c. Hij zal toezien op naleving van het parkreglement en andere afspraken 

gemaakt op een ALV,  die rust, orde en hygiëne op het park moeten 
bevorderen. De beheerder vertegenwoordigt daarbij het bestuur (is dus 
gemandateerd door het bestuur) en legt verantwoording af aan het bestuur 
voor zijn handelen. 

d. Vragen van leden aangaande veranderingen in de gemeenschappelijke zaken    
zoals het in gebruik nemen van grond van de vereniging zal de beheerder 
doorverwijzen naar het bestuur. Hij kan daar geen uitspraak over doen.  

5. De beheerder heeft op werkdagen van 12.00 tot 12.30 uur spreekuur op zijn kantoor. 
Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer +31(0)653716489. Buiten werktijd 
is dit nummer uitsluitend bedoeld voor het melden van calamiteiten. 
De beheerder is per email te bereiken via beheerder@deboschberg.nl.  
Tijdens de kantoortijd van de beheerder kan de poort van de  
grofvuil(stort)plaats/stalling geopend worden. 

      Indien men in het weekend gebruik wil maken van de grofvuil(stort) plaats, dan moet 
      tijdens zijn kantoortijd met de beheerder op één van de werkdagen voorafgaande aan 
      het betreffende weekend een afspraak met hem gemaakt worden.  
6. De beheerder zal in contact met de leden van de vereniging streven naar een 

duidelijke, goede en  vriendschappelijke relatie op basis van ieders (eigen) 
verantwoordelijkheid. Hij zal goede contacten zowel in als buiten het park trachten te 
bevorderen. 

7. Bij klachten door huurders over de door hen gehuurde bungalow, zal hij verwijzen 
naar de eigenaar van de bungalow. 

8. De beheerder verleent verder de volgende diensten ten behoeve van de leden: 
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a. Hij beantwoordt op werkdagen tussen 12.00 uur en 12.30 uur vragen van 
leden/bezoekers. 

b. Hij geeft gedurende deze tijd sleutels uit aan leden, en met toestemming van 
de eigenaar, aan anderen en schrijft ze in. 

c. De beheerder ontvangt, controleert en sorteert de binnengekomen post. Hij 
maakt daarbij gebruik va de aanwezige brievenbussen (op naam) en verdeelt  
de overige post over de vakken in het houten sorteerblok. 

d. Hij ontvangt en begeleidt monteurs voor leden bijvoorbeeld voor telefoon- en 
gasaansluitingen, levering van meubelen e.d. (hij tekent niet voor in ontvangst 
genomen pakketjes; hij neemt dus geen enkele verantwoordelijkheid voor de 
in ontvangst genomen pakketjes).   

e. Hij controleert op verzoek van individuele eigenaren hun bungalow 
(bijvoorbeeld in geval zij vergeten zijn het licht uit te doen). 

f. Hij brengt op (telefonisch) verzoek zeer dringende boodschappen over. 
g. Hij waarschuwt bij calamiteiten in of om de bungalow de betreffende 

eigenaar. 
h. Hij heeft ten behoeve van calamiteiten via een loper toegang tot de 

individuele bungalows. Deze loper past alleen op de oorspronkelijke sloten.  
Is het oorspronkelijke slot niet meer aanwezig dan kan de eigenaar van de 
bungalow hem een kopie van de sleutel van het nieuwe slot in beheer geven. 

i. Hij beheert alle sleutels van de gemeenschappelijke ruimtes. 
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Bijlage 1 Kort verhuur/verblijf 
 

           

 

kort 
verhuur/verblijf* Coöperatieve Vereniging “De Boschberg”   datum   

 Verhuur/verblijf korter dan 4 weken         

 Bungalownummer           

        geboortedatum  aantal personen 

 naam huurder         

 Adres         

 postcode woonplaats         

 Nationaliteit   land:       

       datum      

 aantal personen   aankomst       

 kenteken auto   vertrek       

 kenteken aanhanger   huisdier *hond/kat     

             

 Legimitatie *paspoort/identiteitsbewijs nummer       

      datum afgifte     

       geboorteplaats     

 

  

 

      handtekening     

        

  

  

 alle vakken dienen ingevuld te zijn   

 huurder(s) dienen zich te legitimeren   

   *doorhalen wat niet van toepassing is   

 Personen die op het park verblijven/overnachten die niet    

 geregistreerd zijn, kunnen van het park verwijderd worden.        
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Bijlage 2 Lang verhuur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

datum

huurder nummer handtekeni ng

telef.num. aa nkoms t datum a fg.

kentek.a uto vertrek plaa ts  a fg.

geboorte dat. huisdier hond/kat* geboorte pl .

medehuurder nummer handtekeni ng

telef.num. aa nkoms t datum a fg.

kentek.a uto vertrek plaa ts  a fg.

geboorte dat. huisdier hond/kat* geboorte pl .

medehuurder nummer handtekeni ng

telef.num. aa nkoms t datum a fg.

kentek.a uto vertrek plaa ts  a fg.

geboorte dat. huisdier hond/kat* geboorte pl .

medehuurder nummer handtekeni ng

telef.num. aa nkoms t datum a fg.

kentek.a uto vertrek plaa ts  a fg.

geboorte dat. huisdier hond/kat* geboorte pl .

medehuurder nummer handtekeni ng

telef.num. aa nkoms t datum a fg.

kentek.a uto vertrek plaa ts  a fg.

geboorte dat. huisdier hond/kat* geboorte pl .

w.d.22-5-2017

opmerking beheerder

*paspoort/identi te i tsbewi js

*paspoort/identi te i tsbewi js

*paspoort/identi te i tsbewi js

*paspoort/identi te i tsbewi js

*paspoort/identi te i tsbewi jslegimi tati e

postcode woonpla ats

nationa l i te i t land:

a dres

  *doorhalen wat niet van toepassing is Dit formulier dient gelijktijdig in geleverd te worden met verklaring langdurig verhuur (c3)

alle vakken dienen in gevuld te zijn voor het aantal personen dat in de bungalow overnachten. Personen die op het park verblijven die niet geregistreerd zijn,kunnen van het park verwijderd worden.

 Volgens  de APV 2016 afdel ing 9 artikel  2.38 van de Gemeente Dronten is  de (beheerder van de) vereniging verpl i cht een register bi j te  houden van kort en lang verhuur.

Volgens  privacy wetgeving is  het niet toegesta an een kopie  van een paspoort of identi tei tsbewi js  te  ma ken.

nationa l i te i t

naam medehuurder

langer dan 4 weken

land:

land:

land:

land:

legimi tati e

legimi tati e

legimi tati e

postcode woonpla ats

legimi tati e

nationa l i te i t

naam medehuurder

a dres

naam medehuurder

a dres

postcode woonpla ats

lang verhuur coöperatieve vereniging de Boschberg

bungalow nummer *verhuurder eigenaar - tussenpersoon naam tussenpersoon

postcode woonpla ats

nationa l i te i t

a dres

postcode woonpla ats

nationa l i te i t

naam medehuurder

telef.num.tussenpers.

naam huurder

a dres
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Bijlage 3  Verklaring voor leden-verhuurders en hun langdurig verblijvende huurders 
Deze verklaring betreft artikel 1 en is bestemd leden die gaan verhuren en langdurig verblijvende 
huurders.  

 
 
Coöp. Ver. Bungalowpark "DE BOSCHBERG" U.A. 
     
 
 
 
 
 

 
VERKLARING VOOR LEDEN-VERHUURDERS EN HUN LANGDURIG VERBLIJVENDE HUURDERS 

(langer dan vier weken) OP BUNGALOWPARK “DE BOSCHBERG”. (C.3) 
 

 

Datum: ____________________________Plaats: ___________________________________ 

 

Naam lid en eigenaar van de bungalow:____________________________________________ 

 

Nummer van de bungalow:__________________ 

 

Naam van de tussenpersoon:____________________________________________________ 

 

Naam van de huurder:________________________________________________________ 

 

1. Ondergetekenden verklaren kennis te hebben genomen van het Parkreglement, de 

Statuten, het Huishoudelijk Reglement  en de besluiten van de A.L.V. voor zover deze op de 

gebruiker(s) betrekking hebben, en deze te zullen naleven. 

2. Het lid, of zijn  tussenpersoon, dat het medegebruik van de gemeenschappelijke zaken aan 

een niet-lid verschaft, verplicht zich  de in 1 genoemde regelgeving, alsmede deze verklaring 

te vertalen in de taal van de toekomstige gebruiker. 

3. Bij overtreding van de in 1 genoemde regelgeving kan een waarschuwing volgen. 

4. Bij volharding van de overtredingen wordt er een schriftelijke waarschuwing aan de 

eigenaar van de bungalow (het lid), zijn tussenpersoon en de gebruiker verzonden. 

5. Wordt hierna nog een overtreding geconstateerd, dan kan de gebruiker van het park 

verwijderd worden.  

6. Bij overlast veroorzaakt door alcohol, drugs, geweldpleging of diefstal, wordt zo nodig direct 

de politie ingeschakeld en wordt de betreffende huurder de toegang tot het park ontzegd. 

7. Een lid, dat de huurder van de gemeenschappelijke zaken en diensten in gebruik heeft 

gegeven, wordt behandeld als omschreven in artikel 10 van de Statuten. 

8. Een lid blijft verantwoordelijk als de huurder in gebreke blijft. Eventueel daaruit 

voortvloeiende kosten worden gedragen door het lid. 
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Handtekening: 
 

Lid/verhuurder:  _____________________________________________________________ 

 

Tussenpersoon: _____________________________________________________________ 

 

Huurder/gebruiker: _____________________________________________________________ 

 

Bijlage: 
 

Uit de statuten van de Coöperatieve Vereniging Bungalowpark “De Boschberg”: 

 

OVERTREDING EN ONTZETTING  

 

Artikel 9.  

1. Elk lid en iedere huurder is verplicht tot naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement 

en het parkreglement en dient medewerking te verlenen aan uitvoering van de besluiten van 

de algemene vergadering.  

2. Lijdt een lid en/of huurder schade als gevolg van een besluit van de algemene vergadering, 

dan wordt deze aan hem vergoed uit het reserve fonds. Is dit niet toereikend dan komt het 

resterende bedrag voor rekening van alle leden, in de verhouding als bedoeld in artikel 24 lid 

l. 

 

Artikel 10.  

1. Aan een lid dat: 

a. Naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement of het parkreglement niet 

nakomt;  

b. weigert zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van besluiten van de 

algemene vergadering;  

c. Zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens andere leden, gebruikers of 

andere bevoegden;  

d. het medegebruik van de gemeenschappelijke zaken en diensten in gebruik heeft 

gegeven, waarbij de gebruiker in gebreke blijft, zoals in artikel 28 is omschreven; 

e. aan zijn financiële  verplichtingen jegens de vereniging niet voldoet, kan door de 

algemene vergadering een waarschuwing worden gegeven.  

2. Als dit lid binnen een jaar nadat hij deze waarschuwing heeft ontvangen weer een of meer 

voormelde gedragingen verricht, voortzet of nalaat, kan de algemene vergadering besluiten 

tot ontzetting van dit lid uit zijn lidmaatschap.  

a. Door de ontzetting vervalt zijn lidmaatschap.  

b. Waarschuwing of ontzetting vindt niet plaats dan na verhoor of behoorlijke oproeping 

van het lid. 

c. De oproeping geschiedt tenminste drie weken voor de algemene vergadering per 

aangetekende brief, met vermelding van de gerezen bezwaren. Het betrokken lid kan 

zich ter vergadering doen vertegenwoordigen of doen bijstaan door een raadsman.  

d. Besluiten worden door het bestuur per aangetekende brief aan het betrokken lid of 

gebruiker meegedeeld. De brief zal de redenen vermelden die tot de maatregel 
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hebben geleid. 

e. Maatregelen om een waarschuwing of ontzetting te realiseren mogen niet eerder dan 

drie weken na verzending van de kennisgeving worden genomen. 

f. Het betreffende lid kan een beroep doen op de rechter ingevolge het Burgerlijk 

Wetboek. 

g. Een besluit tot ontzetting van een lid uit zijn lidmaatschap laat de bestaande 

verplichtingen jegens de vereniging in stand. Door zo een besluit wordt al hetgeen de 

vereniging te vorderen heeft, met onmiddellijke ingang, in zijn geheel opeisbaar. 

 

 

HET IN MEDEGEBRUIK GEVEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN EN DIENSTEN  

 

Artikel 28. 

1.  Een lid is gerechtigd het medegebruik en nut van de gemeenschappelijke zaken aan een niet-

lid in gebruik te geven, alsmede het genot van de door de vereniging te verlenen diensten als 

omschreven in het huishoudelijk reglement aan het niet-lid te verschaffen, mits met 

inachtneming van het daaromtrent in. deze statuten en het huishoudelijk reglement 

bepaalde.  

2.  Indien een lid van de in het vorige lid van dit artikel gegeven bevoegdheid gebruik heeft 

gemaakt of zal maken is het bestuur gerechtigd van het lid te vorderen, dat hij onverwijld de 

personalia van de desbetreffende huurder schriftelijk aan het bestuur verstrekt. 

3.  Een huurder zal indien het bestuur van de in lid 2 van dit artikel gegeven bevoegdheid gebruik 

maakt de hem als huurders toekomende rechten eerst kunnen uitoefenen of niet langer 

kunnen uitoefenen dan na ondertekening van een in duplo opgemaakte en gedagtekende 

verklaring, dat hij deze statuten, het huishoudelijk reglement, het parkreglement en de 

besluiten van de algemene vergadering, een en ander voor zover die tevens op een huurder 

betrekking hebben, zal naleven. Van bedoelde verklaring behoudt zowel de huurder als het 

bestuur een exemplaar. De in dit lid bedoelde verklaring zal geacht worden ook betrekking te 

hebben op besluiten en bepalingen die eerst na die verklaring worden vastgesteld, tenzij een 

beroep op die besluiten en bepalingen jegens de gebruiker, in strijd zou zijn met de goede 

trouw. Het bestuur zal de gebruiker die een verklaring als hiervoor bedoeld heeft getekend, 

van iedere aanvulling of verandering van deze statuten, het huishoudelijk reglement en het 

parkreglement, alsmede van alle besluiten van de algemene vergadering, een en ander voor 

zover die tevens op een gebruiker betrekking hebben, op de hoogte stellen. 

4.  Een persoon die zonder de in het vorige lid van dit artikel bedoelde verklaring zo die door het 

bestuur verlangd werd getekend te hebben de gemeenschappelijke zaken als huurder in 

gebruik heeft genomen, kan door het bestuur het medegebruik van de gemeenschappelijke 

zaken en het genot van de door de vereniging te verlenen diensten worden ontzegd.  
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DELEN UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE COÖPERATIEVE VERENIGING   

“DE BOSCHBERG” 

 

 
GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN 
 
Artikel 2. 
1. Onder de gemeenschappelijke zaken wordt verstaan de tot gemeenschappelijk gebruik en nut 

dienende zaken van de coöperatieve vereniging. Deze bestaan o.a. uit : 

Wegen, parkeerplaatsen, paden, groenstroken, bosschages, speelruimtes, zwembad, 

tennisbanen, midgetgolf, beheerderwoning, dienstgebouw, fietsenstalling, leidingnet voor 

gas, water en elektriciteit, riolering, centraal antennesysteem, verlichting, lantaarnpalen, 

telefooncel, materieel, gereedschap en de inboedel van de gemeenschappelijke ruimten. 

2. In het dienstgebouw kunnen zich o.a. bevinden: 

Recreatieruimte, vergaderruimte,  receptie, bar, opslagruimte, bestuurskamer van de 

coöperatieve vereniging, administratieruimte, wasserette, postboxen, toiletten, garderobe.  

 

GEBRUIK VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN EN HET GENOT VAN DIENSTEN 
 

Artikel 7. 
 

De gemeenschappelijke zaken en diensten dienen tot gemeenschappelijk gebruik van alle leden, 

huurders en gasten met inachtneming van de bestemming daarvan en de volgende bepalingen: 

1. Ieder lid, huurder of gast is verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen met 

betrekking tot de gemeenschappelijke zaken en zich te onthouden van het hinderen van 

andere leden, gebruikers of gasten bij het gebruik daarvan; 

2. Ieder lid, huurder of gast moet het medegebruik of medegenot van andere leden, gebruikers 

of gasten dulden; 

3. Ieder lid, huurder of gast dient zich te houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement, 

het parkreglement, de regelgeving bij verbouw en aanbouw van de bungalow en de besluiten 

van de algemene ledenvergaderingen; 

4. Ieder lid, huurder of gast is te allen tijde bevoegd tot het nemen van maatregelen die 

strekken tot het afwenden van een voor de gemeenschappelijke zaken onmiddellijk dreigend 

gevaar; hij is verplicht de beheerder direct op de hoogte te stellen van de door hem genomen 

maatregelen; 

5. Leden, huurder of gasten mogen geen veranderingen aanbrengen in of aan de 

gemeenschappelijke zaken zonder toestemming van de algemene ledenvergadering. 

6. De leden dienen er voor te zorgen dat de artikelen en regels aangaande de 

gemeenschappelijke zaken bekend worden gemaakt aan huurders en gasten; 

7. Het parkreglement dient aanwezig te zijn in elk huisje om leden, huurders en gasten te 

informeren. 
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PARKREGLEMENT 
 

Artikel 8. 
1. In het parkreglement wordt geregeld al datgene waardoor rust en orde en hygiëne in/op de 

gemeenschappelijke zaken wordt gehandhaafd. 

2. Het parkreglement dient aan ieder nieuw lid, tegelijk met de statuten, het huishoudelijk 

reglement en de bouwvoorschriften te worden toegezonden c.q. overhandigd. 

3. Het bestuur dient er zorg voor te dragen dat het parkreglement bekend kan zijn bij de leden. 

4. De leden dienen er zorg voor te dragen dat het parkreglement bekend kan zijn bij hun 

huurder en gasten. 

5. Bij het niet nakomen van het parkreglement wordt gehandeld als omschreven in de artikelen 

9, 10 en 28 van de statuten. 

6. Veranderingen en/of toevoegingen in het parkreglement kunnen met meerderheid van 

geldige stemmen door de algemene vergadering aangebracht worden. 
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Bijlage 4 Overeenkomst collectieve waterbemonstering 
 
 
Overeenkomst tussen de coöperatieve vereniging De Boschberg U.A. en de leden van deze 
vereniging die hun bungalow(s) verhuren en die willen meedoen aan de collectieve 
waterbemonstering om legionellabesmetting te voorkomen. 
 
De kosten voor de collectieve waterbemonstering en de administratieve verwerking ervan bedragen 
voor 2019 € 80* per bungalow en worden gefactureerd op de voorschotnota van het eerste halfjaar 
van 2019. Aan de hand van de werkelijke kosten die in 2019 gemaakt worden voor het nemen van 
watermonsters en de administratieve verwerking ervan, worden de kosten voor 2020 bepaald.  
In december 2019 krijgen de verhuurders een kostenoverzicht over 2019; de kosten worden 
gelijkelijk verdeeld over de bungalows die meedoen aan de collectieve waterbemonstering.  
 
Ondergetekende,  
 
naam:  …………………………………………………………………………………………. 
 
adres:  …………………………………………………………………………………………. 
 
  ………………………………………………………………………………................. 
 
eigenaar van de bungalow(s): ………………………………………………………………………… 
 
verklaart hierbij mee te doen met de collectieve waterbemonstering volgens het legionella–
beheersplan dat voor zijn/haar bungalow is gemaakt en verklaart zich te houden aan de voorwaarden 
en verplichtingen die in dit rapport zijn genoemd. 
Een eigenaar die zich niet aan deze voorwaarden en verplichtingen houdt, krijgt van de vereniging 
een waarschuwing. Blijft de eigenaar 14 dagen nadien nog in gebreke dan zal de naam en het adres 
van de eigenaar doorgegeven worden aan de controlerende instantie.  

 
Biddinghuizen, datum: ………………………………………………………………………… 

 
Handtekening eigenaar:                                  Handtekening bestuurslid technische zaken: 
  
 
 
……………………………………………….. ………………………………………………….. 
 
 
Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt: één exemplaar is voor de eigenaar, één voor de 
vereniging 
 
 
 
*Prijspeil 2019. 
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Bijlage 5  Verhuismutatieformulier (bij verkoop van de bungalow) 
 
 
Verhuismutatieformulier    

 
   Datum overdracht/huurovereenkomst ………………………………………………………… 

 
Verbruikersadres    ………………………………………………………… 
 
Postcode en Woonplaats   ………………………………………………………… 
 
Nieuwe eigenaar: 
 
Naam      ………………………………………………………… 
 
Adres      …………………………………………………………
  
Postcode en woonplaats   …………………………………………………………
  
Telefoonnummer    …………………………………………………………..
    
e-mailadres     ………………………………………………………….. 
 
Meterstand     Meternummer 
 
Water  ……………………..  …………………….. 
 
Elektriciteit ……………………..  …………………….. 
 
Gas  ……………………..  …………………….. 
 
Vorige eigenaar 
 
Naam      ………………………………………………………… 
 
Adres      ……………………………………………………….... 
 
Postcode en woonplaats   ………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer    …………………………………………………………. 
 
e-mailadres     …………………………………………………………. 
 
 
Datum opname meterstand      Handtekening nieuwe eigenaar Handtekening vorige eigenaar 

 
 
   …………………………....      ………………………………. ………………………………… 
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Bijlage 6 Aanvraagformulier voor het kappen van een boom 
 
 

Aanvraagformulier voor het kappen van een boom. 

 

Naam eigenaar : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Bungalownummer     : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer     : ……………………………………………………………………………………………………………. 

e-mailadres                : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Datum indiening : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Reden van aanvraag: 

1. De boom is aantoonbaar ziek.    0*             
    
2. De boom is een gevaar voor personen en bungalows en/of faciliteiten door omwaaien,    
    afbreken van takken, scheefgroei of vorkgroei.      0    
                                    
3. De toestand van de bungalow of faciliteiten verslechtert door overhangende takken 
    van de boom. (vocht e.d.)    0                                                                  
 
4. Kappen is noodzakelijk i.v.m. verdringing van andere bomen.   0 
  
5. Te weinig zonlicht. (zie regels voor het kappen van bomen)   0 
 
* aankruisen welke reden van toepassing is    

 

Hebt u de aanvraag besproken met de betrokken buren?        0 ja        0 nee 

Wat is het voor een boom? (beuk, eik, den, els, berk of anders) …………………………………………… 

 

De aanvraag wordt niet in behandeling genomen zonder onderbouwing van de punten en foto’s. 
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Bijlage 7 Huurovereenkomst en sleutelverklaring van de Boschhut 
 
Samenvatting van het reglement bij huur c.q. gebruik van de Boschhut: 
- De gebruiker is aansprakelijk voor de aangerichte schade. 
- De huurprijs van € 75 inclusief de borgsom (€ 200) moet bij het ophalen van de sleutel 

contant  worden voldaan (of per bank door de vereniging zijn ontvangen).   
- Het aanbrengen van versiering aan de binnen- of buitenzijde van de Boschhut is verboden. 
- Na 23.00 uur is geluidsoverlast niet toegestaan. 
- Als de Boschhut niet voldoende schoon is achtergelaten wordt € 200 in rekening gebracht. 
 
Door het ondertekenen van de onderstaande huurovereenkomst verklaart de aanvrager op de hoogte 
te zijn van het reglement bij huur c.q. gebruik van de Boschhut en met dit reglement akkoord te gaan. 
 
De onderstaande sleutelverklaring heeft betrekking op de sleutel die toegang geeft tot alle ruimten 
van de Boschhut (exclusief het secretariaat).  
                                                                                                     

Hierbij geeft het bestuur van de vereniging aan de persoon die onderaan deze verklaring is genoemd (de 
sleutelhouder) de sleutel die toegang geeft tot alle ruimten van de Boschhut (exclusief het secretariaat).  

Aan deze uitgifte zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

• De sleutelhouder is ook verantwoordelijk voor het afsluiten van de betreffende ruimten. 

• Het bestuur van de vereniging kan de sleutel, zonder opgaaf van redenen, terugvragen. 
  
 
Bij verlies van de sleutel komen de kosten van het vervangen van de profielcilinders (€ 200) voor 
rekening van de sleutelhouder.                           
In geval van onduidelijkheid met betrekking tot de sleutelverklaring, beslist het bestuur van de 
vereniging. 
Deze verklaring wordt opgemaakt in tweevoud. 
 
Datum waarop de huur betrekking heeft:……………  20….             
 
Sleutelnummer:…………………………… 
 
Telefoonnummer huurder: ………………………. 
 
Naam en handtekening  huurder/sleutelhouder:            Naam en handtekening bestuurslid/beheerder: 
   
 
……………………………………………….              ……………………………………………….. 
 
 
……………………………………………….              ………………………………………………..   
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Bijlage 8 
 
Aanvraag inlogcode voor de website van coöperatieve vereniging ‘de Boschberg’ 
 
 
Geacht lid 
 
 
Met dit formulier kan een lid dat nog niet over een inlogcode van de website van de Boschberg  
beschikt, een inlogcode aanvragen. Alleen leden van de vereniging kunnen met behulp van een  
inlogcode inloggen op het ledengedeelte van de website. 
 
U kunt het ingevulde formulier mailen naar secretariaat@deboschberg.nl . 
  
Via de webmaster@deboschberg.nl ontvangt u de inlogcode inclusief de gebruiksaanwijzing  
voor de website. De inlogcode kunt u niet wijzigen.  
Om een inlogcode te ontvangen moet u over een e-mailadres beschikken dat bekend is bij de  
administratie van de vereniging. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
bestuur van de coöperatieve vereniging de Boschberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer van de bungalow: 

Naam: 

E-mailadres: 

Telefoonnummer:    Mobiel:  
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Bijlage 9 Protocol kascommissie                                        
Vastgesteld op de ALV van 26 oktober 2013 

 
Bevoegdheden: 
 
* Volgens de statuten art 25:: 
 

1) boekjaar valt samen met kalenderjaar 
2) eind van boekjaar worden boeken coöperatie afgesloten en binnen 5 maanden  

wordt door het bestuur de jaarrekening opgemaakt en ondertekend door alle bestuursleden. 
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de ALV geen door de accountant 
afkomstige verklaring als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Burgerlijk Wetboek deel 2 overlegd 
dan benoemt de ALV een commissie, genoemd kascommissie, als bedoeld in artikel 48 lid 2 
van het Burgerlijk Wetboek deel 2. 
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag 
uit aan de ALV. In de vergadering voorafgaande aan de ALV waarin de jaarrekening wordt 
behandeld, dient de kascommissie te worden benoemd. 

3) Vaststelling van de jaarrekening door de ALV strekt het bestuur tot decharge voor hetgeen 
over dat boekjaar blijkens de boeken is verricht. 

 
Dit is de basis voor dit protocol, waarvoor de volgende stappen dienen te worden gezet: 
  
Werkwijze: 
 
* benoeming kascommissie:  
   Deze bestaat uit 3 personen, waarvan in principe elk jaar één lid aftreedt. 
   Het bestuur is er voor verantwoordelijk dat in de begrotingsvergadering in het najaar 
   aan de ALV wordt voorgesteld welke leden in de kascommissie van dat jaar worden benoemd. 
 
*  werkzaamheden kascommissie: 
    Het bestuur overlegt met de kascommissie wanneer de stukken klaar zijn voor de beoordeling, 
    zodat de kascommissie voldoende tijd heeft om haar werk te verrichten. Omdat het bestuur  
    tenminste vier weken voor de ALV de agenda met de stukken (in casu het jaarverslag) 
    aan de leden dient toe te zenden, zou het onderzoek van de kascommissie zeker 4 weken voor  
    deze ALV dienen plaats te vinden. 
 
*  verslag accountant: 
   Het financieel jaarverslag, de jaarrekening, wordt al vele jaren opgesteld door de 
   accountant die daartoe de gegevens krijgt van het bestuur (de penningmeester).  
   Deze gegevens gaat de accountant vervolgens verwerken, rubriceren en samenvatten.  
   De balans aan het einde van het jaar en de winst-en-verliesrekening over dat jaar met toelichting       

worden opgemaakt. Op deze wijze wordt een voor de belastingen acceptabel verslag opgesteld, 
dat als grondslag dient voor het aan de leden toe te zenden financieel verslag. Het voltallige 
bestuur dient dit accountantsverslag te ondertekenen. Dit verslag van de accountant moet dus  

   klaar zijn, voordat de penningmeester zijn verslag voor de ALV kan gaan schrijven. 
 
*  Waarom apart jaarverslag voor de ALV? 
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   In het accountantsverslag ontbreken: 
    - een kolom waarin elke post wordt vergeleken met de post op de begroting 
    - een kolom waarin elke post wordt vergeleken met de post van het voorafgaande jaar 
    - een overzicht van de begrote en uitgegeven onderdelen van post grootonderhoud   
      ( de accountant vermeldt alleen het totale bedrag dat aan het reservefonds is onttrokken en vermeldt dat het  

overschot van de exploitatie is teruggestort aan de leden. Dit laatste is met name bedoeld voor de 
belastinginspecteur) 

    - ook ontbreekt een toelichting bij die posten, die sterk afwijken van de begroting  
    - tenslotte geeft de accountant geen accountantsverklaring af op grond van  
      Art. 396 lid 1 BW, waarin de Coöperatieve vereniging is vrijgesteld van de verplichting   
      tot controle van de jaarrekening door een accountant. 
      We hebben als Coöperatieve Vereniging van Eigenaren geen Raad van Toezicht of  
      een Raad van Commissarissen, maar in plaats daarvan een kascommissie benoemd 
      door de ALV en bestaand uit leden van de VVE. 
 
*   Wat onderzoekt de kascommissie?   
 
     1)  Wat heeft het bestuur gedaan met de adviezen van de vorige kascommissie? 
     2)  Hoe is de procedure van de financiële administratie: wat doet de penningmeester  
          en welke taken zijn gedelegeerd aan de administratief medewerkster en is dat ook 
          protocollair vastgelegd? 
     3)  Hoe is de tekenbevoegdheid van de bankrekeningen geregeld en wie accordeert  
          de onkosten van bestuursleden?  
     4)  Is er een apart kasboek van bijvoorbeeld de beheerder en wie controleert zijn uitgaven? 
     5)  Zijn er veel achterstallige betalingen op de balans en past men art 24.3 toe op deze 
          schuldenaren? 
     6)  Reservefonds: is er een aparte rekening voor dit fonds (art 26.3) en is er een 
          overzicht van de uitgaven? 
          * zijn de grote uitgaven gebaseerd op offertes en is duidelijk welke keuzen 
             zijn gemaakt en waarom. Hoe is de controle geregeld opdat deze posten niet  
             worden overschreden? 
          * is het reservefonds voldoende om de noodzakelijke uitgaven in de toekomst te doen? 
     7)  Zijn er uitgaven gedaan die volgens art. 14.2 de toestemming nodig hadden van de 
          ALV (bij uitgaven van meer dan € 4.000 die niet in de begroting vermeld zijn)?   
     8)  De contracten van de medewerkers in loondienst zijn deze up tot date? 
     9)  Risico’s: zijn er verzekeringen om de te grote risico’s te dekken? 
 
*  Welke gegevens heeft de kascommissie nodig ? 
   Ad1) Beantwoording schriftelijk en mondeling op ALV vorig voorjaar 
            eventueel aangevuld met toelichting door de penningmeester. 
   Ad2) Indien er een protocol is dat doornemen en anders toelichting door 
            penningmeester 
   Ad3) Indien dit is vastgelegd het doornemen en anders toelichting door 
            penningmeester 
   Ad4) Kasboek inzien 
   Ad5) Schulden op de balans ten gevolge van achterstallige en/of niet inbare betalingen 
            Hoe is toepassing art 24.3 geregeld? 
   Ad6) Penningmeester heeft bij zijn financieel jaarverslag toegevoegd 
            een overzicht van de uitgaven en de begrote posten van het reservefonds 
            Per post dossiers toevoegen ter inzage 



 
 

33 

 

            Is het reservefonds voldoende voor investeringen in toekomst: vraag 
            aan de penningmeester en/of het bestuur 
  Ad7) Blijkt uit financieel jaarverslag en verslagen ALV laatste jaar 
  Ad8) Contracten klaar leggen 
  Ad9) Inzage geven in alle verzekeringen ook t.a.v. bestuur: dekking tegen 
            aanspraken.  
 
*  Hoe werkt vervolgens de kascommissie? 
 
De kascommissie bestaat uit 3 personen benoemd in de vorige ALV. 
Zij benoemt een lid tot voorzitter, die tevens woordvoerder is in de ALV. 
Zij benoemt een lid tot secretaris: maakt verslag van de besprekingen en  
maakt het concept voor het verslag aan de ALV.  
 
De kascommissie maakt 2 maanden voor de datum van de ALV een afspraak met  
de penningmeester over de datum/data waarop zij haar onderzoek kan verrichten. 
Op een dag dat de administratief medewerkster in ieder geval aanwezig is en de Boschhut 
beschikbaar is om haar onderzoek verrichten in de Boschhut. De penningmeester is in ieder geval 
telefonisch bereikbaar voor vragen. 
Alle bovengenoemde stukken zijn aanwezig en aanvullend kunnen nog andere stukken worden 
opgevraagd: bijvoorbeeld verslagen van ALV- en bestuursvergaderingen. 
 
De kascommissie schrijft zijn verslag en zendt dat twee weken voor de ALV naar de leden en het 
bestuur. 
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Bijlage 10  Samenvatting parkreglement voor huurders, gebruikers en gasten 
 
Algemeen 
Filosofie: Huurders, gebruikers en gasten moeten zich houden aan het parkreglement. 
De aanwijzingen van de beheerder dienen door iedereen te worden opgevolgd. In geval van 
ordeverstoring is de beheerder gerechtigd de huurders of andere gebruikers de toegang tot het park of 
tot de gemeenschappelijke zaken te ontzeggen.   
Als er schade is toegebracht aan de gemeenschappelijke voorzieningen, moeten de daaruit 
voortvloeiende kosten worden vergoed door het verantwoordelijke lid. 
Het gebruik van de gemeenschappelijke zaken is op eigen risico. 
 
Artikel 13 : De beheerder is bereikbaar op werkdagen tussen 12.00 en 12.30 uur op zijn kantoor naast 
de Boschhut en per email via beheerder@deboschberg.nl. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 
+31(0)653716489 (buiten werktijd uitsluitend in geval van calamiteiten).  
 
Artikel 1 : Volgens de Nederlandse wet zijn huurders en gebruikers verplicht zich te laten registreren 
op het park. Elke huurder of gebruiker behoort een aanmeldingsformulier in te vullen. De eigenaar 
van de verhuurde bungalow is hiervoor verantwoordelijk. Door deze registratie weet de beheerder 
welke personen op het park aanwezig zijn. Dat kan belangrijk zijn in geval van een calamiteit en 
wanneer de politie er naar vraagt. De beheerder heeft de bevoegdheid om personen die zich niet 
(willen) registreren van het park te (doen) verwijderen. 
Er zijn twee soorten aanmeldingsformulieren: één voor kort verhuur d.w.z. korter dan 4 weken (zie 
bijlage 1) en één voor langdurig verhuur  d.w.z. vanaf 4 weken (zie bijlage 2).  
Uiterlijk op de dag van aankomst moet bij de beheerder een aanmeldingsformulier ingediend worden 
via zijn emailadres. Als dit niet mogelijk is, kan bij hem een aanmeldingsformulier afgehaald worden 
van 12.00 tot 12.30 uur op zijn kantoor (naast de Boschhut). Het ingevulde aanmeldingsformulier 
kan bij de beheerder worden ingeleverd of in de blauwe brievenbus in het posthok gedeponeerd 
worden.  
Bij langdurige verhuur moet elke persoon die van een bungalow gebruik maakt, zich laten registreren 
bij de beheerder (zie bijlage 2).  Dat kan op werkdagen van 12.00 tot 12.30 uur met behulp van een 
wettig identiteitsbewijs zoals een paspoort en een rijbewijs. De beheerder heeft de bevoegdheid de 
identiteit van de huurder(s) te controleren, maar hij mag volgens de Nederlandse wetgeving geen 
kopie maken van het identiteitsdocument (ID). 
Tevens dient een verklaring langdurig verblijf (bijlage 3) door zowel eigenaar, tussenpersoon als 
huurder/gebruiker te worden ingevuld en ondertekend. 
 
Artikel 2.1: Zwembad 
De toegang tot het zwembad is uitsluitend voorbehouden aan leden, huurders, gebruikers en hun 
bezoek. Omdat het nogal eens voorkomt dat personen die niets met het park te maken hebben 
gebruik maken van het zwembad, is de beheerder gerechtigd bezoekers die van het zwembad gebruik 
maken te vragen bij wie zij op bezoek zijn en om welke bungalow het gaat. 
Het is alleen toegestaan te zwemmen in zwemkleding. 
Elke gebruiker van het zwembad wordt geacht de regels die op het bord bij de douches staan, na te 
komen. 
Zwemmen geschiedt geheel op eigen risico. Duiken is verboden. 
In verband met de veiligheid is het niet toegestaan glazen of andere breekbare voorwerpen naar het 
zwembadterras mee te nemen.  
Kinderen beneden de 7 jaar, die niet in het bezit van een zwemdiploma zijn, hebben alleen toegang 
tot het zwembad onder begeleiding. 
Bij het verlaten van het zwembad zorgen de baders ervoor dat alles netjes wordt achtergelaten. 
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Fietsen mogen niet meegenomen worden naar het terras. 
Huisdieren worden niet toegelaten bij het zwembad en op het terras. 
Op het terras van het zwembad is roken verboden. 
 
Artikel 2.2: Minigolfbaan  
Sticks en balletjes zijn te huur bij de beheerder. 
 
Artikel 2.3: Tennisbaan en multifunctionele baan 
De banen mogen alleen betreden worden met daarvoor geschikt schoeisel. 
Er mag niet op de netten en andere attributen gehangen of gezeten worden. 
Het is niet toegestaan stoelen en ander meubilair op de banen te plaatsen. 
Het is niet toegestaan  op de banen te roken. 
Na het gebruik van de banen dient er gesleept te worden met de borstel (deze is op de baan 
aanwezig). 
 
Artikel 2.4: Fietsenstalling 
Fietsen kunnen in de fietsenstalling worden gestald als er voldoende ruimte is en als ze voorzien zijn 
van een label met daarop naam van de eigenaar en het huisnummer van de bungalow.  
 
Artikel 3: Verwijdering van afval 
De huurders en de gasten zijn verplicht om huisvuil in daarvoor bestemde, goed afgesloten 
afvalzakken te deponeren in de vuilcontainers.  
Bij vertrek dient geen afval buiten de bungalow te worden achtergelaten.  
Het terrein rondom de bungalow dient netjes gehouden te worden. 
Het huisafval dient gescheiden te worden. Er is een glascontainer en een papier- karton- container 
(dozen moeten worden platgemaakt voordat ze in de container worden geworpen). 
Het is verboden frituurvet, papieren luiers, hygiënisch verband-doekjes, condooms, stoma’s e.d. via 
het toilet, wastafel of gootsteen af te voeren. Deze dienen als huisvuil te worden behandeld. 
Het is niet toegestaan grof vuil, bouwafval, schroot, chemisch afval en (in verband met brandgevaar) 
warme briketten een houtskool in de huisvuilcontainers te deponeren. 
Het is verboden het terrein te verontreinigen, o. a. door het wegwerpen van vuilnis, blikjes en het 
begraven van uitwerpselen. 
Op het park zijn vijf stortplaatsen voor snoeiafval aanwezig. Snoeiafval mag alleen op deze plaatsen 
worden gestort.   
 
Artikel 4: Dieren 
Honden dienen op het desbetreffende terrein te worden gehouden. 
Huurders mogen niet meer dan twee honden of twee katten (of een kat en een hond) in de bungalow 
hebben. 
Er moet voor worden gezorgd dat de huisdieren geen overlast veroorzaken. 
Honden dienen op het gehele terrein aangelijnd te zijn. 
Uitwerpselen dienen door de eigenaar van de hond te worden verwijderd. 
Katten moeten een halsbandje dragen met daarop het nummer van de bungalow en de naam van de 
eigenaar. 
Cavia's, marmotten, hamsters, dwergkonijntjes e.d. dienen geplaatst te worden in daarvoor bestemde 
verblijven. 
Het is verboden jacht te maken op in het wild levende dieren.  
Onder alle omstandigheden blijft de eigenaar verantwoordelijk voor zijn huisdieren. Als zijn huisdier 
schade aanricht, dan zal de eigenaar de schade moeten vergoeden. 
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Artikel 5: Hinder en overlast 
Alle vormen van geluid, b.v. televisie, radio, audioapparatuur en instrumenten mogen buiten het 
terrein van de betreffende bungalow niet storend zijn. 
Irritaties veroorzaakt door overmatige rook moeten worden vermeden. 
Vliegen met drones boven het park is niet toegestaan. 
Tijdens de bouwstop (16 juni tot 1 september) zijn  alle apparaten die lawaai veroorzaken (zoals 
kettingzagen, bladblazers e.d.) verboden met uitzondering van heggenscharen en grasmaaimachines 
(bij voorkeur elektrische omdat deze minder lawaai veroorzaken dan apparaten die aangedreven 
worden door een benzinemotor).  
Apparaten (met uitzondering van heggenscharen en grasmaaimachines) mogen nooit gebruikt 
worden tijdens de grote vakantie en op zon- en feestdagen; op andere dagen niet voor 8.00 uur en na 
18.00 uur. 
 
Artikel 6:  Verkeer en vervoer  
Auto's dienen uitsluitend op het park te worden geparkeerd op daarvoor bestemde  parkeervakken. 
Auto's, campers, trucks, aanhangwagens e.d. mogen dus niet op wegen, in bermen of in de bosjes 
geplaatst worden. 
Op het park geldt een maximumsnelheid van 15 km per uur. Voertuigen, waaronder fietsen, dienen 
gebruik te maken van de verharde c.q. semi-verharde wegen. 
Tenten, caravans, kampeerwagens, aanhangwagens, vouwwagens, boten en andere vergelijkbare 
obstakels mogen op het terrein van de vereniging voor een periode van maximaal drie 
opeenvolgende dagen geplaatst worden. Dit is uitsluitend toegestaan na mondelinge toestemming 
van de beheerder zodat de dag van aankomst en vertrek vastgesteld kan worden. Als men langer wil 
parkeren dan moet schriftelijk ontheffing worden aangevraagd bij de beheerder onder vermelding 
van de periode waarvoor ontheffing wordt aangevraagd en de reden dat ontheffing wordt 
aangevraagd.  
Als een huurder zich niet houdt aan bovenstaande bepaling, dan is de beheerder (na overleg met het 
bestuur) bevoegd het bewuste obstakel te laten verwijderen (de kosten worden verhaald op de 
huurder). 
 
Het is niet toegestaan om de parkeerplaats te gebruiken als autogarage/-werkplaats. 
Het is niet toegestaan  onnodige overlast te veroorzaken door gemotoriseerde vervoermiddelen. Het 
is niet toegestaan  op schelpenpaden te rijden met gemotoriseerde vervoermiddelen. 
 
Artikel 8:  Gedragsregels in het park 
Het is verboden eigendommen van de vereniging en andere leden te beschadigen (zoals het omzagen 
van bomen en het verwijderen van beplanting op het terrein van de vereniging). 
Op het park dient men uiterst voorzichtig om te gaan met open vuur. Het is verboden 
brandende/warme voorwerpen (zoals briketten of houtskool) weg te gooien. 
Het is niet toegestaan in de grenssloten te spelen of het profiel daarvan te veranderen. 
Het is huurders en gasten verboden door gedrag of handelingen aanstoot te geven of de veiligheid 
van anderen in gevaar te brengen. 
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Register van het parkreglement 
 
Afval 7 
Bedrijven in het park 13 
Beheerder 17 
Boschhut 15, 29 
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Bouwstop 9 
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Collectieve waterbemonstering 6, 26 
Dieren 8 
Eigen kavel/terrein 11 
Fietsenstalling 7 
Gedrag in het park 9, 13 
Hinder van buren 9 
Huur/gebruik van de Boschhut 15, 29 
Inlogcode website 30 
Kappen 14, 28 
Kascommissie 31 
Kort verhuur/verblijf 5, 19 
Lang verhuur 5, 20, 21 
Legionellabesmetting 5, 6 
Minigolfbaan 7 
Overlast 9 
Protocol kascommissie 31 
Samenvatting parkreglement 34 
Tennisbaan 7 
Terrein van de vereniging 11 
Verhuur 5, 19, 20, 21 
Verkeer/vervoer 11 
Vereniging 11 
Verhuismutatieformulier 27 
Verkopen van een bungalow 12, 27 
Waterbemonstering 6, 26 
Zwembad 6, 7 
 


