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Tuinonderhoud; het beleid

SallandWonen heeft er  belang bij, dat de huurder de tuin behoorlijk 
onderhoudt. Een verwaarloosde tuin doet afbreuk aan het woongenot van 
omwonenden en geeft de leef- en woonomgeving een armoedige aanblik. 
Dit kan zelfs de verhuurbaarheid schaden. Strikt genomen kan de buurman 
stellen dat  hij vanwege het uitzicht op de verwaarloosde tuin (met eventueel 
bijkomende negatieve gevolgen), niet het genot heeft dat hij mocht 
verwachten bij het aangaan van de huurovereenkomst. Dit wordt volgens 
het nieuwe huurrecht als gebrek gekwalificeerd. De verhuurder is dan 
verplicht om actief op te treden. Deze situatie is vergelijkbaar met die van 
geluidsoverlast. Ook in dat geval is er sprake van een vermindering van het 
huurgenot en kunnen de omwonenden van verhuurder verlangen dat 
effectief tegen de overlastgevende huurder wordt opgetreden. Ontbinding 
van de huurovereenkomst als gevolg van slecht tuinonderhoud zal 
overigens alleen in zeer ernstige situaties plaatsvinden.

In de Algemene Huurvoorwaarden staat vermeld dat het gehuurde gebruikt 
en onderhouden moet worden zoals het een goed huurder betaamt. Dit geldt 
ook voor de tuin. De tuin mag tevens geen andere bestemming hebben.

Tuinonderhoud:
hoe gaat dat in z’n werk?



In het “Besluit kleine herstellingen”van het BW staat omschreven,  dat een huurder 
verantwoordelijk is  voor het onderhoud van zijn tuin en dat bepaald onderhoud voor 
zijn rekening komt. Daaruit valt af te leiden wat volgens de wet bedoeld wordt  met 
een verwaarloosde tuinen dat heeft geleid tot de volgende criteria voor een slecht 
onderhouden tuin:

Ÿ Er staat onkruid waardoor de tuin een verwilderde aanblik geeft;

Wat is een verwaarloosde 
tuin?

Ÿ De tuin wordt gebruikt voor opslag van goederen of parkeren van auto of 
   caravan.

Ÿ Erfafscheidingen worden niet gesnoeid (hagen) of staan scheef (hekken,
   schuttingen) of staan er verwaarloosd bij;

Ÿ De tuin bestaat  enkel uit pollen gras en/of onkruid;

Als SallandWonen zullen wij eerst een basis moeten leggen wat wij onder 
tuinonderhoud verstaan. Zodat wij vanuit deze basis de huurder aan kunnen spreken 
op het tuinonderhoud. Van hieruit kunnen wij in gesprek gaan met onze huurders in 
verschillende wijken en buurten. Hoe ervaart de huurder zijn leefomgeving. Is er 
ergernis betreffende de tuinen van de buren of elders in de straat?  Eventueel zouden 
hier de  criteria op aangepast kunnen  worden. Graag willen wij samen met de 
huurders bepalen hoe in de toekomst het tuinbeleid er uit moet gaan zien. Door het 
betrekken van de huurders,  hopen wij dat men in de toekomst elkaar ook durft aan te 
spreken op de tuin. Het zou ook kunnen, dat er per wijk verschillende criteria worden 
gehanteerd. 

Ÿ De tuin wordt gebruikt als opslagplaats voor afgedankt meubilair, witgoed,
   puinafval, tuinafval of vuilnis;

Ÿ Bomen die doorgroeien en niet worden gesnoeid waardoor er schade aan de 
   woning kan ontstaan;

Ÿ Het gras wordt niet gemaaid;

Ÿ Aan– en bijgebouwen zijn sterk verwaarloosd en in slechte staat;

Ÿ Toegangspaden zijn niet begaanbaar;

Ÿ Beplanting dreigt schade te veroorzaken aan de woning;

Ÿ Klimop overwoekert de gevel en/of het schilderwerk;
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Heeft een medewerker (opzichter wonen of woonconsulent) een slecht 
onderhouden tuin aangetroffen of er komen klachten uit de buurt, dan 
worden de volgende acties ondernomen:

Stap 1
De medewerker (opzichter wonen of woonconsulent) spreekt de bewoner 
aan op de verwaarlozing van de tuin. Er wordt een afspraak gemaakt om de 
tuin binnen twee weken op te knappen. De afspraak wordt schriftelijk 
bevestigd.

Is de bewoner niet thuis dan wordt een brief verzonden door de 
woonconsulent waarin de huurder aangesproken wordt op de onvoldoende 
onderhouden tuin en wordt verzocht de tuin binnen twee weken op te 
knappen. We vermelden duidelijk, dat mocht een huurder zich niet aan deze 
afspraak kunnen houden, er binnen 1 week contact moet worden 
opgenomen om een andere afspraak te maken met de woonconsulent.

Hoe gaan we een 
verwaarloosde tuin 
aanpakken
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Stap 2
Indien bij stap 1 de opzichter de bewoner heeft aangesproken op de tuin en 
dit per brief is bevestigd, zal de woonconsulent dit na verloop van de 
vastgestelde termijn van 2 weken controleren. Indien bij controle blijkt het 
tuinonderhoud (onvoldoende) is aangepakt zal de woonconsulent vervolgens 
brief 2 naar de huurder versturen. Hierin wordt de huurder nogmaals op de 
tuin aangesproken. Hij krijgt wederom twee weken de tijd om de tuin te doen. 
Tevens  wordt vermeld dat, mocht de huurder hier niet aan voldoen, het 
onderhoud op kosten van de huurder door ons wordt uitgevoerd.

Stap 3
De tuin wordt, na de volgende termijn van twee weken, gecontroleerd door 
de woonconsulent en er wordt een foto gemaakt. Indien er opnieuw geen 
onderhoud is gepleegd, dan laten we de hovenier een offerte opmaken. Wij 
sturen aangetekend een brief met de foto en een specificatie van de kosten 
en de datum waarop de hovenier de tuin zal opknappen. De huurder krijgt de 
laatste kans de tuin voor deze datum zelf op te knappen. Indien de huurder 
nalatig blijft zullen wij de hovenier opdracht geven en de kosten 
doorberekenen.
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Regels voor huurder om 
tuin te onderhouden

De meeste woningen van SallandWonen hebben een tuin. Als huurder mag u 
deze tuin naar uw eigen smaak en wensen inrichten. Smaken verschillen en 
daarom bemoeien we ons niet met de inrichting. We vinden het echter wél 
belangrijk dat uw tuin er netjes en verzorgd uitziet. Dat is prettig voor uzelf 
maar ook voor uw buren. Iedereen wil immers graag wonen in een leefbare, 
nette en schone buurt. Daarom hebben we enkele regels opgesteld voor het 
onderhouden van uw tuin en de rest van het erf. Het zijn leefregels die voor 
de meesten de normaalste zaak van de wereld zijn. Ze gelden voor alle 
huurders van SallandWonen. En als iedereen zich eraan houdt, is en blijft het 
prettig wonen in uw buurt.
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Vrijdag 08.00 - 12.00 uur

Postbus 180

Adresgegevens SallandWonen

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 08.00 - 16.30 uur (Na 12.00 uur alleen op afspraak geopend)

E-mailadres: info@sallandwonen.nl

Domineeskamp 1

Telefoonnummer: 0572 348 348

Postadres

Nog vragen?

Website: www.sallandwonen.nl
IBAN: NL31 BNG H 028.50.44.869

8100 AD RAALTE

Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben over het beleid 
van tuinonderhoud, dan kunt u contact opnemen met de woonconsulent van 
de afdeling Wonen.

Bezoekadres

8102 CC RAALTE
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