
Waarde welkomstpakket
De waarde van het welkomstpakket bedraagt  € 2.260,-* voor 

de tuininrichting. Het is een bedrag in natura. U ontvangt dit 

bedrag dus niet meteen op uw rekening.

Waaraan mag ik de € 2.260,- besteden?
U mag de waarde van het welkomstpakket alleen besteden 

aan onderstaande goederen en diensten:

• Erfafscheiding 

• Berging, tuinhuisje, blokhut, serre en afdak 

• Tuinverlichting

• Bestrating

• Graszaad en graszoden

• Bloemen en planten

• Plantenbakken voor in de tuin

• Tuingereedschap (zoals een schoffel, schep,  grasmaaier, enz.)

• Arbeidsloon voor de realisatie van de aanleg van uw tuin, 

denk bijvoorbeeld aan de kosten voor een hovenier, grond-

bedrijf, Werkpro en Stip. 

Waar moet u op letten?
• Wilt u een berging, tuinhuisje, blokhut, serre of afdak 

plaatsen? 

 Vraag dit vooraf schriftelijk bij ons aan. U kunt hiervoor op 

onze website www.acantus.nl het aanvraagformulier ZAV 

gebruiken.     

• Bestraat niet uw gehele tuin, laat ruimte voor het regenwater. 

Waar mag ik de € 2.260,- besteden?
U mag zelf bepalen in welke winkel u bovengenoemde 

 goederen (en diensten) gaat aanschaffen.

Wat moet ik doen om de waarde van het 
welkomstpakket te ontvangen?

• Wij vragen u om de rekeningen (bonnen/facturen) van 

de aangeschafte goederen (en diensten), die voldoen aan 

bovengenoemde criteria, te verzamelen tot een bedrag van 

€ 2.260,-.

• Stuur de rekeningen als één pakket naar ons toe. Dit kan via 

delfzijl@acantus.nl of via de bijgevoegde antwoord envelop. 

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

• U heeft vanaf het tekenen van het huurcontract 18 maanden

  de tijd om de rekeningen bij ons in te leveren.

Wanneer krijg ik het geld op mijn rekening?
Na ontvangst van de rekeningen controleren wij of de 

 aangeschafte goederen (en diensten) voldoen aan de 

 hier boven geformuleerde criteria. Als dit klopt, betalen 

we eenmalig maximaal een bedrag van € 2.260,- uit. 

Wij zorgen ervoor dat het bedrag, binnen twee weken 

na  ontvangst van de rekeningen, op het 

bij ons bekende bank rekeningnummer 

wordt gestort.

Welkomstpakket tuininrichting 
Acantus werkt samen met huurders en partners aan woonplezier. We willen ook dat u met veel plezier in uw nieuwe  woning 
gaat wonen. Uw huidige woning maakt onderdeel uit van de versterkingsaanpak, dit is een  bijzondere situatie. We hebben 
daarom in overleg met Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ) afgesproken dat u naast de wettelijke verhuis- 
en herinrichtingskosten van ons een welkomstpakket tuin inrichting ontvangt. Zo willen wij de overstap naar uw nieuwe 
woning beter mogelijk maken.
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