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VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

OP VAKANTIE?
DENK AAN UW TUIN
Voor velen staat de vakantie voor de deur. Een mooi vooruitzicht, maar
denkt u er wel aan hoe u uw tuin achterlaat? Want een onverzorgde
tuin kan voor inbrekers een signaal zijn: daar is niemand thuis.
Veel huurders gaan op vakantie. Velen gaan er op uit in

wel wekelijks onderhouden in de zomermaanden. Dat

het zomerse hoogseizoen. Huurders die niet gebonden

is voor hen - zoals het gezegde luidt - dweilen met de

zijn aan de bouwvak(antie) of schoolvakanties gaan in

kraan open. Zeker als dit weken, of zelfs maanden duurt,

het voor- of naseizoen.

kan de ergernis bij uw buren oplopen. En zo’n ontvangst
zou een smet zijn op de terugkeer van een ontspannen

Elke tuin vraagt onderhoud

vakantie.

De meeste mensen gaan zo’n twee weken op vakantie.
Voor de tuin is die periode nog te overzien, zeker in het

Onkruid verraadt afwezigheid

voor- of najaar. Maar gaat u in de zomermaanden langer

Maar wat dacht u van een onverzorgde tuin vol onkruid?

weg, bijvoorbeeld een paar weken tot enkele maanden,

Een inbreker weet dat u langer van huis bent en dat

komt dat zonder wekelijks onderhoud in uw tuin niet

hij alle tijd heeft om uw woning leeg te halen. Zeker als

goed. Of de tuin nu bestraat is, of met grind of gras

tussen de stoeptegels naar uw voordeur het onkruid

bedekt, dit kan niet zonder wekelijks onderhoud in de

volop en uitbundig bloeit zonder platgetrapt te zijn. Dit

zomer. De tuin gaat echt niet met vakantie!

is een uitnodiging voor de inbreker!

Gras en onkruid groeien door

Tips voor

Niet alleen vaste planten en groene hagen groeien

Om ergernis bij de buren en een inbraaksignaal te voor-

goed in de zomer, ook gras en vooral onkruid. Voordat

komen, kunt u zelf voortijdig maatregelen treffen.

u het weet staat het tot een meter hoog, zeker als u

- Zorg voor vertrek dat de tuin er netjes bijligt

lang van huis bent. Buiten het feit dat het onverzorgd

- Vraag iemand tijdens uw vakantie uw tuin regelmatig

staat, bezorgt het onkruidoverlast voor de buren die het

bij te houden.
Mocht u in de wintermaanden op vakantie gaan, dan
doet onderhoud van de tuin er niet toe. Dan is de tuin
juist immers op vakantie.
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De HBV wenst u een fijne zonnige zomervakantie toe!
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