
1.  Informeer bij de gemeente en op de website van het 
ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(www.rijksoverheid.nl) of een (lichte) bouwvergunning nodig is. 
Dit hangt af van de plaats en de afmeting van de houten ber-
ging.

2. De uitvoering voert u uit volgens de eisen van de (lichte) bou-
wvergunning.

3.  U mag maximaal 50% van het tuinoppervlak gebruiken. 
4.  De berging staat 2 meter vrij van de bestaande woning of ber-

ging.
5.  De afstand tot de erfgrens met uw buren is minimaal 1 meter.
6.  De berging mag u alleen in de achtertuin plaatsen.
7.  De berging plaatst u op een fundering van betontegels.
8.  U zorgt voor een goede hemelwaterafvoer op uw eigen erf.
9.  De berging mag u niet vastzetten aan de schutting, het kozijn-

hout of de schansmuur.
10.  Het hout is, om houtrot te voorkomen, geïmpregneerd met een 

milieuvriendelijk verduurzamingsmiddel. 

11.  U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de repa-
ratie van de houten berging/blokhut.

12.  Tablis Wonen sluit vooraf alle aansprakelijkheid uit die kan ont-
staan door de bouw van de houten berging/blokhut of andere 
gevolgschade door een verkeerd aangebrachte verandering.

13.  U verzekert de blokhut op eigen kosten.
14.  Als Tablis Wonen onderhoud aan de woning of berging (die 

onderdeel uitmaakt van het gehuurde) moet uitvoeren en de 
berging moet hiervoor verwijderd worden, moet de huurder zelf 
en op eigen kosten de houten berging/blokhut verwijderen en 
terugplaatsen.
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15.  Als u gaat verhuizen kan de houten berging/blokhut door de 
nieuwe huurder worden overgenomen. De huurders regelen 
dit onderling door het invullen en ondertekenen van een over-
nameformulier. 

 Als de nieuwe huurder de voorziening niet wil overnemen, ver-
wijdert u de houten berging/blokhut.
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