Secretariaat:
Adriaen van Ostadelaan 71 bis
3583 AC Utrecht
secretariaat@driehoektuin.nl

Aanvraag (ver)bouw tuinhuisje, schuurtje of kas
Naam:
Tuinnummer:
Tuingrootte:

Hele tuin

Halve tuin

Kwart tuin

Op halve tuinen mag alleen een schuurtje worden gebouwd. Op
kwart tuinen mag niet gebouwd worden.
1. Materiaalgebruik (Klik hier voor de folder)
Fundering en vloer

Materialen voor de fundering:
Materialen voor de vloer:
We adviseren als fundering een ondergrond van ophoogzand met stoepbanden. Als
vloer adviseren we een ondergrond van ophoogzand en stoeptegels.
Betonnen funderingen en betonnen vloeren raden we af. Die zijn later lastig te
verwijderen.
Voor schuurtjes en kassen is een ondergrond van ophoogzand met stoeptegels
voldoende.
Wanden

Materialen voor de wanden:
We adviseren wanden van onbehandeld Europees of Nederlands hout, b.v. Douglas, larix, grenen of vuren. Als u hout waterafstotend wil maken, adviseren we
rauwe lijnolie, kookverf of acrylverf.
Het gebruik van geïmpregneerd hout, tropische hardhout en steen raden we ten
sterkste af.
Goten en dak

Materialen voor de goten:
Materialen voor het dak:
Voor goten adviseren we hout, bekleed met EPDM. Voor daken adviseren we
EPDM of metalen dakpanplaten. Het gebruik van dakpannen raden we af vanwege
het grote gewicht. Dakleer en bitumen bij voorkeur niet gebruiken.
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2. Ontwerp en maatvoering
Schetsen of foto’s bijvoegen.

Tuinhuisje

Voorgevel (max. 3.30m):
Inclusief luifels en andere aanbouwsels

Zijgevel (max. 5.70):
Inclusief luifels en andere aanbouwsels

Goothoogte (max. 2.20 m):
Nokhoogte (max. 3.00 m):
Schuurtje

Breedte (max. 1.30m):
Lengte (max. 2.10):
Hoogte (max. 2.20 m):
Kas

Breedte:
Lengte:
Oppervlak (max. 10 m2):
Hoogte (max. 2.20 m):
Kleuren (tuinhuisje/schuurtje)

Kleur (groen of bruin zijn altijd toegestaan):
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3. Plaatsing
Hele tuin
Een huisje mag alleen in het achterste gedeelte geplaatst worden op minimaal 3 meter afstand van
de kavelgrens. Waar de tuin aan sloot grenst geldt minimaal 1,5 meter.
Een kas moet altijd naast of achter een huisje geplaatst worden op minimaal 1 meter van de achtergrens en 0,5 meter van de zijgrens. Waar de tuin aan een sloot grenst geldt minimaal 1,5 meter.

Halve tuin
Een schuurtje moet altijd naast of achter een huisje geplaatst worden op minimaal 1 meter van de
achtergrens en 0,5 meter van de zijgrens. Waar de tuin aan een sloot grenst geldt minimaal 1,5 meter.
Noklijn en voorgevel
De noklijn moet in de lengterichting van de tuin liggen en de voorgevel aan de voorkant van de tuin.

Wijkt in uw geval de plaatsing af van de voorschriften?

Nee

Ja

Toelichting:

Voor akkoord,
Utrecht, d.d.

Utrecht, d.d.

De huurder:

Bestuurslid namens de vereniging:
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