
VOLKSTUINVERENIGING 

”ALPHEN” 

 
 
 
 
 

Aanvraag tegemoetkoming aanleg beschoeiing 
 
Ondergetekende, lid van tuinvereniging VTV Alphen, doet hierbij een verzoek voor een 
tegemoetkoming in de kosten voor de aanleg van een beschoeiing langs zijn gehuurde 
tuin. 
 
Deze aanvraag is door mij naar waarheid ingevuld en ik ben op de hoogte van de 
voorwaarden welke door het bestuur van VTV Alphen zijn opgesteld voor het verkrijgen 
van een vergoeding. 
 
Personalia: 
 
Naam:  ………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres:  ………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode: …………………….. 
 
Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………….. 
 
Tuinnummer: …………………. 
 
Bankrekeningnummer: (IBAN) ……………………………………………………………….. 
 
 
Gegevens betreffende de beschoeiing: 
 
Aantal meters aan te leggen beschoeiing:  ………….. meter 
 
Aantal palen:     ………………..  (minimale lengte 3 meter) 
 
Te gebruiken materiaal: 
 
0 hardhouten planken met afmetingen:   ..……… x ………. x ……..       lxbxd) 
 
0 hardhouten schotten met afmetingen:  ……..… x ………. x ……..      (lxbxd) 
 
0 eternietplaten (via bestuur informatie over te verkrijgen) 
 
0 slotbouten  
 
0 worteldoek 
 
0 anders, nl. …………………………………………………………………………………………….. 
 



Specificatie van de Kosten: 
 
De door mij geschatte kosten voor het aanleggen van de beschoeiing bedragen: 
 
Totale kosten zijn:   € ………….., …… 
 
Deze zijn opgebouwd uit: 
 
-  …………………………………………………………………………………………    € …………………. 
 
-  …………………………………………………………………………………………    € …………………. 
 
-  …………………………………………………………………………………………    € …………………. 
 
-  …………………………………………………………………………………………    € …………………. 
 
-  …………………………………………………………………………………………    € …………………. 
 
-  …………………………………………………………………………………………    € …………………. 
 
 
Volgens de regeling tegemoetkoming aanleg beschoeiing kan ik aanspraak maken op een 
maximale vergoeding van 30% in de kosten per meter aangelegde beschoeiing.  
(Deze wordt door bestuur jaarlijks vastgesteld.) 
 
Ik doe hierbij een verzoek voor een bijdrage van € ……………. voor mijn beschoeiing. 
 
Mijn beschoeiing zal uiterlijk gereed zijn op: ……………………………………………. 
 
Ik ga akkoord met de voorwaarde dat ik alleen aanspraak kan maken op deze bijdrage als de 
beschoeiing volledig is aangelegd volgens de gestelde richtlijnen en deze binnen een termijn van 
drie maanden na dagtekening goedkeuring van het bestuur is aangelegd. 
Alvorens tot uitbetaling over te gaan zal een vertegenwoordiger van het bestuur de beschoeiing 
controleren of deze conform de afspraken is aangelegd. 
 
Ter verduidelijking van mijn aanvraag sluit ik een schets van de aan te leggen beschoeiing bij. 
Hierop is aangegeven op welke afstand de palen komen te staan en hoe hoog de beschoeiing is. 
 
Datum aanvraag:      Akkoordverklaring Bestuur: 
 
…………………………………………….     Datum: …………………………………. 
 
         Akkoord:  ja  /  nee 
Handtekening 

Maximale vergoeding:    €  ……………… 
          
   Handtekening:  
 
 
    Controledatum:  ………………………… 
 
    Handtekening:     
      


