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VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

SCHUTTINGEN EN BEUKENHAGEN,
OFW DOET HET ONDERHOUD!
De laatste jaren plaatst OFW bij nieuwbouw- en moderniseringsprojecten
vaak beukenhagen en/of schuttingen. Een strakke schutting of natuurlijke beukenhaag geeft eenheid en een net straatbeeld. Hoe zorgen we
met elkaar dat het er ook netjes bij blijft staan?

gaat. Maar ze zijn en blijven eigendom van OFW. Daarom
verzorgt OFW het onderhoud. Om de erfafscheiding in
de straat mooi en gelijkmatig te houden, mag u hier geen
wijzigingen in aanbrengen. Anders kan OFW u verantwoordelijk houden voor het herstel naar de oorspronkelijke
situatie. De eventuele bijbehorende kosten zijn dan voor
uw rekening.
Wat zijn de regels bij een beukenhaag?
• de haag mag niet hoger zijn dan 90 cm;
• 2 x per jaar snoeit een hovenier de haag in opdracht van
Kant-en-klare erfafscheiding

OFW;

Voor vele huurders is een kant-en-klare schutting of

• u mag de haag niet verwijderen of zelf snoeien;

geplante beukenhaag ideaal. Want een stevige en mooie

• meld schade (zoals een dood boompje) via een repara-

erfafscheiding aanleggen kost tijd en geld. Bij modernise-

tieverzoek bij OFW.

ringsprojecten en nieuwbouw wordt vaak een beukenhaag
en/of schutting geplaatst; dit ligt eraan hoe de tuinen

Welke regels gelden voor een schutting?

grenzen aan de openbare ruimte.

• u mag de schutting niet verwijderen, veranderen of schilderen;

OFW houdt schutting en haag netjes
Deze erfafscheidingen horen bij het gehuurde, zoals in

• meld schade (verrot of omgewaaid) via een reparatieverzoek bij OFW.

het huurcontract staat en waar de huurder mee akkoord
Samen voor mooie tuinafscheidingen
OFW en de HBV hebben in Biddinghuizen, Dronten en
De HBV
behartigt al
ruim 20 jaar uw
huurbelangen!

HBV
Postbus 193
8250 AD Dronten
06 - 38 34 81 87
www.huurdersbelangenvereniging.nl

Swifterbant al deze schuttingen en beukenhagen in kaart
gebracht. We hopen op uw medewerking dat de regels
omtrent beukenhagen en schuttingen worden nageleefd.
En geniet ondertussen vooral van het uitzicht!
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