
 

 

Aanvraagformulier reductieregeling volkstuinders Gemeente Rotterdam

Gegevens aanvrager
Aanhef:

De heer / mevrouw*
Achternaam:

Voorletter(s):

Woonadres
Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Legitimatie
Document:

Paspoort / id-kaart*
Nummer:

Tuin
Naam tuinpark

Nummer van de tuin:

Oppervlakte tuin (m2):

Bankrekening tbv storting
Naam bank:

IBAN:

Ten name van:

Bijlage(n)
Kopie legitimatie:

ja / nee*
Kopie jaaropgave belastingdienst:

ja / nee*
Kopie factuur tuinvereniging:

ja / nee*

Aldus naar waarheid ingevuld 
Handtekening en datum:

(LET OP!! U geeft hiermee gelijk toestemming voor gegevens uitwisseling aan de afdeling 
Vastgoed voor uitbetaling van de reductie)

Datum:

Invullen door Vraagwijzer
Datum ontvangst aanvraag:

Gegevens compleet:
ja / nee*

Korting: (Opp.(m2) x € 0,37)

Naam toetser:

Datum toetsing:

Resultaat toetsing:
Akkoord / niet akkoord *

Toelichting:

*) Doorhalen wat niet van toepassing is



Bijlage Aanvraagformulier  
Reductieregeling volkstuinders  
 
Wanneer kom ik in aanmerking voor een korting op het tarief voor de volkstuin? 

U dient aan een aantal eisen te voldoen: 
- U bent lid van een vereniging en gebruikt een verblijfstuin 
- U bent woonachtig in de gemeente Rotterdam. 

(woonadres is van toepassing, niet het adres van de volkstuin) 
- Uw bruto-inkomen is lager dan € 17.300,- / jaar. 

 
Hoeveel kan ik besparen? 

- Deze korting (reductie) bedraagt € 0,37/m2/jr. en is daarmee afhankelijk van de grootte van 
uw tuin.  

 
Waar kan ik de aanvraag inleveren? 

- U kunt het formulier met de bijlagen mailen of opsturen. 
 
- U woont aan de noordkant van Rotterdam: vraagwijzer.hillegersbergschiebroek@rotterdam.nl  

postadres: Argonautenweg 23, 3054 RP, Rotterdam 
 

- U woont aan de zuidkant van Rotterdam:  vraagwijzer.charlois@rotterdam.nl. 
postadres: Annie MG Schmidtplein 16, 3083 NZ, Rotterdam  

 
 
Wanneer kan ik de aanvraag inleveren? 

- Tot en met 15 november 2021. 
 
Wat stuurt u naast de aanvraag nog mee? 

- Kopie geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart) 
- Kopie originele factuur 2020 van de volkstuinvereniging met juiste tenaamstelling, tuinnummer 

en oppervlaktemaat. 
- Kopie jaaropgave 2020 van de belastingdienst. Dit mag over 2020 niet hoger zijn dan 

€17.300. 
- Een geldig bankrekeningnummer met juiste tenaamstelling waarop de korting gestort kan 

worden.  
- Kopie Toekenningsformulier van de huur- en/of zorgtoeslag over 2020. 

 
Wanneer krijg ik mijn korting overgemaakt? 

- Als de Vraagwijzer uw aanvraag heeft goedgekeurd 
- Als de afdeling Vastgoed heeft gecontroleerd of de aanvraag past bij uw tuin. 
- Als het bankrekeningnummer overeenkomt met uw gegevens. 
- Als uw aanvraag voor 15 november 2021 is ingediend. 
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