
 
 
 
Vereniging van Eigenaren (VvE)  beheer 
 

Het feit dat u lid bent van een VvE duidt erop dat u niet de enige eigenaar bent van 
het pand. De plicht van elke VvE moet een ledenadministratie voeren, de jaarlijkse 
vergadering voorbereiden, bijeenroepen en notuleren, ook is er  voor nieuwe VvE 
een plicht tot het vormen van een reservefonds voor groot onderhoud. Voor 
bestaande VvE geld deze verplichting per 2008.  

 

Bij verkoop van uw appartement(srecht) zal de notaris bij de bestuurder 
informeren of de betreffende eigenaar betalingsachterstanden heeft. De makelaar 
zal vragen naar een balans, de notulen en de stand van de reserve voor groot 
onderhoud. Het is dan wel erg gemakkelijk als dergelijke gegevens direct 
voorhanden zijn. 
 
Wanneer u ervoor kiest om de administratie uit te besteden aan 
Administratiekantoor Verhees heeft u één contactpersoon die al deze gegevens 
administreert en paraat heeft. 
U mag dan de volgende activiteiten van ons verwachten: 

1. Algemene ondersteuning     

 

 

• Organiseren en notuleren van de algemene ledenvergadering (ALV) 
• Secretariële ondersteuning en archivering 
• Zorgdragen voor uitvoering van besluiten van de ALV 
• Verzorgen van correspondentie aangaande onderwerpen uit de ALV en het 

reguliere beheer en onderhoud 
• Advisering naar het bestuur van de vereniging 



2. Administratief beheer      

• Gebaseerd op de Splitsingsakte en appartementsrechten, advisering over 
exploitatie van het woningbezit en de daaraan te koppelen uitgaven. 
Onderbouwing van de servicekostenbijdragen 

• Voorlichting naar VvE en begeleiding van nieuwe leden alsmede 
correspondentie en advisering aan leden en aspirant-leden 

• Het voeren van een ledenadministratie 
• Inventarisatie, registratie en optimalisatie van verzekeringspolissen 
• Bewaken en controleren van ingediende schadeclaims en klachten 
• Het opstellen van een afrekening voor vertrekkende en nieuwe leden 

3. Financieel beheer      

• Periodieke (automatische) incasso van verschuldigde servicekosten van de 
leden 

• Formuleren en uitvoeren van een strikt debiteurenbeleid (signaleren en 
bewaken van betalingsachterstanden en treffen van rechtsmaatregelen 
tegen wanbetalers) 

• Administreren en betalen van alle, voor rekening van de VvE komende 
verplichtingen, belastingen, diensten en kosten 

• Het opstellen van begrotingen, controle en budgetbewaking 
• Het opmaken, verspreiden en toelichten van de jaarrekening, winst- en 

verliesrekening, balans en begroting voor het komend boekjaar 
• Het bewaken en rapporteren van energieverbruik 

4. Begeleiding kascommissie      

Het verlenen van medewerking en inzage geven in de administratie tegenover 
leden van de kascommissie (met voldoende uitleg zodat de kascommissie de 
aanwezige stukken adequaat kan bestuderen) en het toelichten van het verslag op 
de Algemene leden vergadering (ALV)  

 

 



5. Technisch / bouwkundig beheer    

• Het opzetten van een meerjaren onderhoudsplan (MOP) als nulmeting en als 
basis voor jaarlijkse en toekomstige investeringen. Jaarlijkse bijstelling van 
de MOP. 

• Het uitvoeren van geaccordeerde elementen uit de begroting en het 
opdragen van werkzaamheden aan aannemer of desbetreffende uitvoerende 
partij. Het verzorgen van een oplevering en verslaglegging daaromtrent. 

• Bewaken van garantietermijnen, garantievoorwaarden en afhandelen van 
garantie - aanspraken. 

• Optimaliseren, uitbesteden, beheren en toezien op correcte uitvoering van 
onderhouds- en servicecontracten (bijvoorbeeld met betrekking tot de liften, 
garagedeuren, schilderswerkzaamheden, schoonmaakkosten, 
buitenonderhoud, vuil ophalen e.d.). 

• Beoordelen en toelichten van offertes en het voeren van gesprekken met 
leveranciers en daartoe door de VvE gedelegeerde personen. 

6. Klein onderhoud en reparaties    

• Ter beschikking stellen van een meldkamer / telefoon voor klein onderhoud 
en reparaties tegen vooraf bepaalde bereikbaarheid afspraken en 
urgentiecriteria. Regeling voor urgente storingen. 

• Beoordeling van aanvragen naar belastbaarheid van de VvE of van de 
individuele bewoner. 

• Op verzoek van het bestuur fysiek inspecteren van de klacht- of 
storingsmelding en het aandragen en bespreken van mogelijke oplossingen. 

• Kleinere klachten en storingen worden in principe op zo kort mogelijke 
termijn opgelost en uitgevoerd. 

• Organiseren en (laten) realiseren van de afgesproken oplossingen met een 
terugkoppeling van bevindingen en acties naar de melder  

• Laten uitvoeren van (herstel) werkzaamheden door speciaal daarvoor 
geselecteerde bedrijven / instellingen op basis van schriftelijk vastgestelde 
voorwaarden en bedragen, op basis van prestatiecontracten. 

7. Contract begeleiding      

Begeleiding van regelmatig terugkerende activiteiten die zijn of worden uitbesteed 
via langlopende contracten zoals schilderscontracten, onderhoudscontracten, 
installatietechnische contracten e.d. 



8. Project begeleiding      

• Grotere bouwkundige projecten en renovaties die niet tot de reguliere 
werkzaamheden behoren en o.a. te maken hebben met achterstallig 
onderhoud, uitbreiding van de bestaande functionaliteit, grootschalige 
renovatie of het oplossen van bouwfysische en bouwtechnische problemen, 
kunnen op offertebasis voor de VvE opgezet en begeleid worden. 
Voorbeelden hiervan zijn: grootschalige gevellekkages, grootschalige 
vervanging/ renovatie van puien, grootschalige vervanging van afzuiging- 
en ventilatie, vervanging van liftinstallaties, grootschalige vervanging van 
elektrische installaties, vervanging / renovatie cv - installatie en 
vloerverwarming 

• Daarbij kunnen ook externe adviseurs worden betrokken, die op basis van 
offertes en toewijzing worden geselecteerd. 

• Het organiseren, uitschrijven en notuleren van de bouwvergaderingen 
• Uitwerken van plannen, bestekmatige omschrijvingen, aanbesteding, 

offertebeoordeling, gunning na goedkeuring door de VvE, bouw- 
begeleiding, toezicht op de uitvoering, afrekeningen, financiële en 
bouwkundige verantwoording naar het Bestuur / de VvE. 

• Bijstelling van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). 

9. Accountantscontrole      

Indien gewenst kunnen er afspraken gemaakt worden met een door de VvE voor te 
stellen accountantskantoor voor de formele opstelling / goedkeuring van de 
jaarstukken en het door ons gevoerde (financiële) beleid. Administratiekantoor 
Verhees zorgt dan voor aanlevering van de benodigde gegevens en stukken. 


