
Stroomschema t.b.v. de koop en verkoop van de opstal op een 
tuin van volkstuinvereniging ‘Onze Tuin’

U wilt stoppen met de
 moestuin en heb 
opstal op te tuin

U wilt stoppen met de
 moestuin en heb 
opstal op te tuin

De tuin komt met foto’s
 in een document waar
 iedereen het aanbod

 kan zien

De tuin komt met foto’s
 in een document waar
 iedereen het aanbod

 kan zien

Jullie krijgen elkaars 
 gegevens en moeten
samen onderhandelen

over de prijs

Jullie krijgen elkaars 
 gegevens en moeten
samen onderhandelen

over de prijs

Meld uw tuinnummer en
 de vraagprijs bij:

gerard@sollie.space

Meld uw tuinnummer en
 de vraagprijs bij:

gerard@sollie.space

Wanneer deze rekening
betaald is aan de vereniging

 maken we eenafspraak
 voor de overdracht.

Wanneer deze rekening
betaald is aan de vereniging

 maken we eenafspraak
 voor de overdracht.

De penningmeester
maakt het geldbedrag
over naar de verkoper.

De penningmeester
maakt het geldbedrag
over naar de verkoper.

Wanneer jullie er uit
gekomen zijn melde jullie

je weer bij 
gerard@sollie.space

Wanneer jullie er uit
gekomen zijn melde jullie

je weer bij 
gerard@sollie.space

Wanneer alle gegevens
binnen zijn krijgt de

koper een rekening van
de penningmeester

Wanneer alle gegevens
binnen zijn krijgt de

koper een rekening van
de penningmeester

Tijdens de overdracht
tekent de koper en

verkoper voor de prijs
en de koper voor het
lidmaatschap van de 

vereniging.

Tijdens de overdracht
tekent de koper en

verkoper voor de prijs
en de koper voor het
lidmaatschap van de 

vereniging.

De verkoper krijgt zijn
 geld en heeft geen tuin

meer

De verkoper krijgt zijn
 geld en heeft geen tuin

meer

De koper is nu eigenaar
 van de opstal en huurder 

van de tuin.

De koper is nu eigenaar
 van de opstal en huurder 

van de tuin.

U wilt een tuin huren bij
de vereniging en hebt op

de website een tuin
gevonden

U wilt een tuin huren bij
de vereniging en hebt op

de website een tuin
gevonden

U krijgt de
 Contactgegevens van de 

persoon die de opstal
 verkoopt

U krijgt de
 Contactgegevens van de 

persoon die de opstal
 verkoopt

U stuurt een mail naar:
gerard@sollie.space

met het tuinnummer en
uw gegevens.

U stuurt een mail naar:
gerard@sollie.space

met het tuinnummer en
uw gegevens.

Voor de verkoper is het
even wachten

Voor de verkoper is het
even wachten

Er volgt een kennismakings
 gesprek waarbij de koper
Informatie krijgt en vragen

Kan stellen over de 
vereniging

Er volgt een kennismakings
 gesprek waarbij de koper
Informatie krijgt en vragen

Kan stellen over de 
vereniging


