
Aankruisen, doorstrepen of invullen wat van toepassing is.

Naam:    Mevr/Dhr…………………..….……………………..………...................... *(svp in blokletters!)
 
Adres:   …………………………..….………................……........................................ Postcode:  10.. .  .  . 

Telefoon:   …………………..............…..... E-mail: ………….................................................................................

Datum aanmelding:    .    .       -      .    .      -  20   .  .      
 
Adres(sen) boomtuin: Tegenover huisnummer(s) …………….……...……………………..……………………links/rechts?                                         

Aan de volgende voorwaarden bij de aanleg van boomtuinen in Stadsdeel Zuid wordt voldaan: (Svp aanvinken)  
O Ik weet dat het stadsdeel een boomtuin in bruikleen geeft onder de voorwaarde dat ik het goed verzorg en  
    onderhoud;  
O Ik weet dat het is niet toegestaan om de boomtuin met meer dan 5 cm op te hogen, aangezien hierdoor schade  
    aan de boomwortels en dus de boom ontstaat.
O Ik weet dat bij jonge en net aangeplante bomen een boomtuin nog niet is toegestaan, ze moeten eerst aanslaan.
O Het is alleen toegestaan om een transparant hekje (niet dicht vanaf de grond) te plaatsen als afscheiding van uw 
boomtuin. Dit om te voorkomen dat er meer wordt opgehoogd dan gezond is voor de boom.
O U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de beplantingen, zoals water geven, snoeien, e.d.
O U mag bij het onderhoud van de planten geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken 
O De gemeente blijft eigenaar en is verantwoordelijk voor de boomtuin. Zij kan de boomtuin (laten) verwijderen  
    indien het onderhoud sterk te wensen overlaat en de beheerder* dit, na een waarschuwing, niet verbetert 
O De gemeente zal het onderhoud aan de boom en de verharding eromheen blijven uitvoeren.

Uiteraard zal dit zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. Mocht er per ongeluk toch schade aan uw boomtuin ontstaan, dan 
kunt u de gemeente niet aansprakelijk stellen.

O Ik wil graag meer informatie over beplanting, tips voor de aanleg en evt. advies van een ervaringsdeskundige!

O De gemeente en bedrijven zoals Essent en KPN/TPG hebben het recht om de boomtuin te verwijderen bij werk-
zaamheden aan de kabels en leidingen in de straat en bij reconstructies van de weg. Zij zullen contact met u opnemen 
als het noodzakelijk is om planten (tijdelijk) te verwijderen.  

O Het stadsdeel behoudt zich het recht voor bij verwaarlozing de boomtuin te verwijderen;  Het stadsdeel is niet 
aansprakelijk voor enige schade (of gevolgschade) die is ontstaan door de aangelegde boomtuin;  Het is niet toegestaan 
het formaat van de boomtuin te wijzigen;  

Voor akkoord met de voorwaarden en aanvraag boomtuin:      
Handtekening aanvrager:                          
                                                                                                                                                                                                            

......................................................................................................

Aanvraagformulier BuurtBoomTuin  
in Amsterdam Zuid

Inleveren bij :
Werkgroep Buurtboomtuinadoptie
p/a Gerard Doustraat 133,  
1073 VT Amsterdam 
020-400 45 03 of  info@buurtboomtuin.nl 


