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❑   Het in ontvangst nemen van de bescheiden van de VVE.

❑   Het controleren van de bescheiden van de VVE op volledigheid en juistheid.

❑   Het wijzigen van de tekeningsbevoegdheid bij de huidige bankier.

❑   Het informeren van de eigenaren over de diensten en bereikbaarheid.

❑   Het aanschrijven van crediteuren en contractpartijen van de VvE.

❑   Het opzetten van een administratie en een secretariaat.

❑   Het opstellen van de begroting conform de splitsingsakte.

❑   Het overzetten van de ledenadministratie.

❑   Het opstellen van diverse adviezen ter optimalisering van het beheer.

  Prijs: ________ , ___

 Opstart nieuwe VvE

❑   Het opstellen en verzenden van drie offerte-aanvragen op basis van de getaxeerde herbouwwaarde voor de opstal- en 

WA-verzekering.

❑   Zorgdragen voor een taxatie van de herbouwwaarde ten behoeve van de opstalverzekering.

❑   Zorgdragen voor het voldoende verzekeren van het gebouw.

❑   Oprichtingsvergadering voorbereiden, bijwonen en notuleren.

❑   VvE en haar bestuur inschrijven bij de KvK.

❑   Openen van een bankrekening op naam van de VvE.

❑   Benodigde contracten afsluiten op naam van de VvE.

❑   Opstellen conceptbegroting zonder meerjarenonderhoudsplan.

❑   Inrichten van administratie.

  Prijs: ________ , ___

 Administratief beheer

❑   Bereikbaar zijn van 8.30 - 17.00 van maandag t/m vrijdag. Na kantooruren is een centrale bereikbaar. De 

telefoonnummers in geval van nood zijn te allen tijde bereikbaar en bekend bij de leden.

❑   De administratie wordt ook in papieren vorm bewaard. De bewaartermijn bedraagt tenminste zeven jaar.

❑   Het voeren van correspondentie betreffende de ledenbijdragen van de vereniging.

❑   Het tussentijds opnemen van de meterstanden bij verkoop van een appartementsrecht indien er sprake is van een 

collectief systeem.

❑   Het voeren van de correspondentie en de archivering van de financiële en administratieve zaken.

❑   Het bijhouden van de ledenadministratie en het verwerken van mutaties in het ledenbestand.

❑   Het inschrijven van nieuwe leden alsmede het doen toekomen van de bescheiden van de laatste vergadering, alsmede 

de goedgekeurde begroting. Tevens wordt informatie verstrekt over de bijdrage die het nieuwe lid aan de VvE dient te 

betalen. Nieuwe leden krijgen een lijst met alle benodigde telefoonnummers.

❑   Het uitschrijven van leden, welke hun appartement hebben verkocht inclusief het per transportdatum opmaken van de 

financiële eindafrekening ten behoeve van de (oud)leden en de notaris.

❑   Het aanleveren van een verklaring aan de notaris omtrent de omvang van het reservefonds en het aandeel van het 

verkopende lid hierin.
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❑   Op verzoek van een eigenaar inzage verstrekken in alle stukken betrekking hebbende op de administratie van de 

vereniging.

❑   Het voorbereiden en bijwonen van de jaarlijkse VvE-vergadering, ook buiten kantoortijden.

❑   De leden ontvangen minimaal 6 weken van tevoren alle stukken voor de vergadering. Dit teneinde complexe 

besluitvorming binnen een woningcorporatie tijdig te starten.

❑   Het verzorgen van volmacht formulieren ten behoeve van leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.

❑   Het opmaken en binnen 2 weken verzenden van het verslag van de VvE-vergadering.

❑   Het aanleveren van een standaard huishoudelijk reglement indien de VvE dat wenst.

❑   Het houden van toezicht op het naleven van de bepalingen van de splitsingsakte en van het (huishoudelijk) reglement 

en van de door de vereniging genomen besluiten.

❑   De tenuitvoerlegging van de besluiten en actiepunten van de vergadering van eigenaars.

❑   Een meekijkpagina aanmaken op internet voor leden van de VvE. De leden toegang verschaffen tot deze meekijkpagina. 

Op deze meekijkpagina zijn de documenten in te zien van de VvE, zoals onder andere het polisblad van de 

verzekeringen, de beheerovereenkomst, de jaarrekening en notulen van de vergaderingen.

❑   Verzorgen en aanleveren van naamplaatjes voor nieuwe leden, op kosten van de betreffende eigenaar.

❑   Op verzoek van bestaande leden verzorgen en aanleveren van een naamplaatje, op kosten van de betreffende eigenaar.

❑   Het verstrekken van tussentijdse informatie aan de voorzitter, commissies en/of individuele eigenaars anders dan de 

standaarddiensten.

❑   Het op verzoek bijwonen van vergaderingen door deskundigen, anders dan de bestuurder/beheerder of notulist.

❑   Het vertegenwoordigen van de VvE in een rechtszaak.

❑   Het op verzoek van de vereniging aanvragen van een accountantsrapport en in verband hiermee verstrekken van 

informatie over en inzage geven in de administratie.

❑   De zorg voor het voldoende verzekerd houden van het gebouw.

❑   Zorgdragen voor een periodieke taxatie van de herbouwwaarde ten behoeve van de opstalverzekering.

  Prijs: ________ , ___

 Financieel beheer

❑   Het zorgdragen voor een volledige financiële administratie.

❑   Het incasseren en administreren van de bijdragen van de leden, inclusief de eventueel vastgestelde eenmalige bijdrage 

ten behoeve van het grootonderhoud.

❑   Het behandelen van achterstallige bijdragen en het uitsturen van betalingsherinneringen cq. aanmaningen over de 

achterstand. Bij het uitblijven van betaling wordt de achterstand uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. De 

kosten hiervan worden verhaald op de wanbetaler.

❑   Het opstellen en laten vaststellen van een incassoprocedure.

❑   Het administreren van één of meer bankrekeningen ten name van de vereniging.

❑   Het controleren en betalen, ten laste van de vereniging, van alle voor rekening van de vereniging komende 

gemeenschappelijke kosten en lasten.

❑   Het op verzoek van de leden aanleveren van facturen voor de (maand)bijdrage.

❑   Het op verzoek van de leden aanleveren van een btw-verklaring.

❑   Het jaarlijks opstellen en verzenden van de balans en de exploitatierekening, aangaande de baten en lasten van het 

afgelopen verenigingsjaar.

❑   Het op verzoek van de leden aanleveren van kopie facturen in de tweede maand van het nieuwe jaar van de kosten die 

doorberekend kunnen worden naar huurders.

❑   De posten op de exploitatierekening hetzelfde uitsplitsen als de verrekenbare servicekosten voor huurders. Zo kan een 

verhuurder die posten efficiënt doorzetten naar haar huurders.

❑   Het jaarlijks opstellen van een begroting van de baten en lasten van de vereniging en het berekenen van de door de 

eigenaar verschuldigde bijdrage.
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❑   Bij de eindafrekening van de meterstanden afrekenen naar gebruik voor zowel de nieuwe als oude eigenaar, bij 

collectieve systemen.

❑   Het behandelen van alle assurantiezaken aangaande de gemeenschappelijke delen van de VvE, met inbegrip van de 

begeleiding van schade-afwikkeling en dergelijke.

❑   Het regelen van financieringen en afsluiten van kredieten en bijkomende administratieve werkzaamheden.

  Prijs: ________ , ___

 Klein dagelijks onderhoud

❑   Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het gemeenschappelijk dagelijks onderhoud.

❑   Het in ontvangst nemen en het (doen) verhelpen van bouwkundige klachten en reparatieverzoeken vallende onder het 

‘gemeenschappelijke dagelijks onderhoud’, zoals daklekkage, liftstoring en een verstopt hoofd-riool. De beheerder zet 

de klacht/het verzoek binnen 24 uur uit en verzorgt de terugkoppeling naar de eigenaar.

❑   Het steekproefsgewijs of bij twijfel controleren van de uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van de geaccordeerde 

opdrachten van de klachtenmelder en de aannemer.

❑   Het op eigen initiatief uitbrengen van een advies aan de vereniging inzake het dagelijks onderhoud.

❑   Het in twijfelgevallen ter plaatse beoordelen of, en op welke wijze een bepaalde reparatie is gewenst.

❑   Het indien nodig contact onderhouden met Bouw- en Woningtoezicht en andere overheid- en openbare nutsinstanties.

  Prijs: ________ , ___

 Meerjaren onderhoudsprognose

❑   Het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplan op basis van een degelijke werkomschrijving.

❑   Het meerjarenonderhoudsplan heeft een looptijd van tenminste 15 jaar en bevat de stand van het onderhoud van het 

gebouw, onder andere een inventarisatie, een inspectie, een analyse en een meerjarenraming.

❑   Het jaarlijks vervaardigen van een plan met begroting van het in het komend jaar te verwachten planmatig onderhoud. 

Dit plan wordt voorgelegd aan de vergadering ter besluitvorming.

❑   Tenminste 1 keer in de 5 jaar het MJOP actualiseren. Hiervoor wordt 1 keer in de 5 jaar een bouwtechnische inspectie 

van het gebouw verricht.

❑   De vergadering kan ter controle een mandaat geven aan een eigenaar, die vooraf goedkeuring verleent voor de 

uitvoering van bovenstaande werkzaamheden door de beheerder.

  Prijs: ________ , ___

 Planmatig onderhoud

❑   Het opstellen en verzenden van 3 offerte-aanvragen op basis van een degelijke werkomschrijving.

❑   Het beoordelen en vergelijken van deze offertes.

❑   Het bespreken van de werkzaamheden met het bestuur van de VVE.

❑   Het uitbrengen van advies aan de vereniging.

❑   Het voorbereiden en op basis van een vergaderbesluit opdragen van de werkzaamheden.

❑   Het begeleiden en toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden.

❑   Het met de leverancier opleveren van het werk.

❑   Het opvragen en verzenden van offertes op basis van een degelijke werkomschrijving voor energetische maatregelen.

❑   Het begeleiden en toezicht houden op de werkzaamheden voor energetische verbeteringen.

❑   De vergadering kan ter controle een mandaat geven aan een eigenaar, die vooraf goedkeuring verleent voor de 

uitvoering van bovenstaande werkzaamheden door de beheerder.

  Prijs: ________ , ___
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 Beheer contractonderhoud

❑   Het zo nodig afsluiten en beheren van onderhoudscontracten ten behoeve van technische installaties en 

gemeenschappelijke voorzieningen.

❑   Het opstellen en verzenden van drie offerte-aanvragen op basis van een degelijke werkomschrijving voor de 

onderhoudscontracten. 

❑   Het beoordelen en vergelijken van deze offertes.

❑   Een advies uitbrengen aan de vereniging over de offertes.

❑   Het zo nodig afsluiten en beheren van energiecontracten.

❑   Het uitbesteden en controleren van de in de VvE overeengekomen servicewerkzaamheden, zoals 

schoonmaakwerkzaamheden etc.

❑   Het opstellen en verzenden van 3 offerte aanvragen op basis van een degelijke werkomschrijving voor de schoonmaak 

van de gemeenschappelijke delen en zaken.

❑   Het beoordelen en vergelijken van deze offertes.

❑   Een advies uitbrengen aan de vereniging over de offertes.

❑   Het controleren en verwerken van ter zake ontvangen nota’s.

❑   Het steekproefsgewijs of na signalering ter plaatse controleren van de geleverde diensten ten behoeve van de 

gezamenlijke eigenaren.

❑   De vergadering kan ter controle een mandaat geven aan een eigenaar, die vooraf goedkeuring verleent voor de 

uitvoering van bovenstaande werkzaamheden door de beheerder.

  Prijs: ________ , ___

 Afrekening stookkosten/water of anderszins gemeenschappelijk systeem

❑   Het verstrekken van gegevens aan de warmtemeterfirma omtrent de totale stookkosten en de aan de leden in rekening 

gebrachte voorschotten.

❑   Het jaarlijks met de (oud) leden afrekenen van de stookkosten.

❑   De factuur van de afrekening stookkosten wordt binnen 1 maand na het boekjaar toegestuurd aan de leden.

❑   Op verzoek van een eigenaar verstrekken van de verdeling van de stookkosten conform warmtemeters.

  Prijs: ________ , ___

 Additionele diensten

❑   Het voorbereiden, bijwonen en afhandelen van extra vergaderingen.

❑   Het voorbereiden, bijwonen en afhandelen van bestuursvergaderingen.

❑   Het aanvragen en afwikkelen van subsidies.

  Prijs: ________ , ___

De opdrachtverstrekking voor additionele diensten vindt plaats tijdens de vergadering.
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