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Voorwaarden bij een overeenkomst voor beheer of bestuur tussen VINCENT & VINCENT B.V. en een 

Vereniging van Eigenaars. 

Definities: 

VvE : Vereniging van Eigenaars in de zin van artikel 5:124 BW. In deze voorwaarden zullen met de 

Vereniging van Eigenaars in de zin van artikel 5:124 worden gelijkgesteld. Coöperatieve 

flatverenigingen en verenigingen in de zin van boek 2 van het BW die als doelstelling hebben 

gemeenschappelijk beheer en of onderhoud aan de verschillende eigenaars toebehorend onroerend 

goed. Hierna te noemen VvE.  

Beheerder : VINCENT & VINCENT B.V. als beroepsmatig ondernemer die diensten op het gebied van 

VvE beheer aanbiedt.  

Bestuurder : VINCENT & VINCENT B.V. als bestuurder zoals bedoeld in artikel 5:131 BW.  

Afdeling 1 Werkingssfeer  

Artikel 1.1  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst waarbij VINCENT & VINCENT B.V. op 

basis van een geldig vergaderbesluit door de VvE is benoemd tot beheerder of bestuurder. 

Artikel 1.2  

De duur van de overeenkomst bedraagt ten minste 1 jaar na benoeming van VINCENT & VINCENT 

B.V. in de Algemene Ledenvergadering. Na deze periode hanteert VINCENT & VINCENT B.V. een 

opzegtermijn van 3 maanden, waarin beide partijen de overeenkomst kunnen opzeggen. 

Afdeling 2 Tarieven 

Artikel 2.1  

De door VINCENT & VINCENT B.V. voor haar dienstverlening gehanteerde beheerkosten voor de VvE 

zijn exclusief BTW. Overige in rekening gebrachte tarieven aangaande de dienstverlening zijn 

exclusief BTW (extra administratiekosten, porto-, en kopieerkosten, overdrachtskosten). bij de VvE. 

De kosten van de vergaderruimte inclusief bijkomende kosten worden in rekening gebracht bij de VvE. 

Daarnaast wordt het geldende uurtarief in rekening gebracht bij levering van aanvullende diensten, 

zoals beschreven in de taakomschrijving.  

Artikel 2.2  

De door VINCENT & VINCENT B.V. voor haar dienstverlening aan de VvE gehanteerde tarieven 

worden vooraf eens per kwartaal op de eerst van de maand geïncasseerd. VINCENT & VINCENT B.V. 

staat het vrij om de maanden welke nog openstaan vanaf de ingang van de overeenkomst op de 

eerste betalingstermijn te incasseren.  

Artikel 2.3 

De facturen van VINCENT & VINCENT B.V. dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn 

voldaan op een door de Beheerder aan te geven bankrekening.  
 
Artikel 2.4.  
Indien binnen de in artikel 2.3 bedoelde termijn geen (volledige) betaling plaatsvindt op de door 
VINCENT & VINCENT B.V. aan te wijzen bankrekening, zal de VINCENT & VINCENT B.V.  de VvE 

schriftelijk aanmanen om binnen 14 dagen alsnog volledig te betalen. Indien binnen die termijn geen 
volledige betaling plaatsvindt, is de VvE ter zake in verzuim.  
 
Artikel 2.5 
Zodra de VvE in verzuim is, is VINCENT & VINCENT B.V. bevoegd al haar werkzaamheden voor de 

VvE met onmiddellijke ingang op te schorten. Van het opschorten van zijn werkzaamheden doet de 
VINCENT & VINCENT B.V. schriftelijke mededeling aan het bestuur van de VvE onder opgave van de 

achterstallige bedragen.  
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Artikel 2.6 
Over de periode van haar verzuim is de VvE aan de Beheerder over het verschuldigde bedrag rente 
verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand.  
 
Afdeling 3 Dienstverlening VINCENT & VINCENT B.V.  

Artikel 3.1 

VINCENT & VINCENT B.V. voert als beheerder of bestuurder meerderheidsbesluiten van de VvE uit en 

beheert de middelen van de VvE. VINCENT & VINCENT B.V. vertegenwoordigt de VvE en wordt zelf 

geen partij bij de overeenkomsten die zij namens de VvE sluit ter uitoefening van de overeenkomst. 

Artikel 3.2  

VINCENT & VINCENT B.V. en de VvE kunnen overeenkomsten sluiten, die geen relatie hebben met 

het wettelijke bestuur van de VvE in de zin van artikel 5:131 lid 3, maar betrekking hebben op de 

levering van andere diensten en producten door VINCENT & VINCENT B.V.  

Artikel 3.3 

VINCENT & VINCENT B.V. kan in opdracht van de VvE technische ondersteuning leveren op de uit te 

voeren bouwkundige werkzaamheden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze 

verbintenissen ligt bij de VvE. VINCENT & VINCENT B.V. is dan ook niet aansprakelijk in welke vorm 

dan ook voor deze technische ondersteuning. Bij grote en complexe werkzaamheden zal VINCENT & 

VINCENT B.V. adviseren een bouwkundig bureau in te schakelen. 

Artikel 3.4 

De door VINCENT & VINCENT B.V. uitgebrachte offerte is tot dertig dagen na dagtekening geldig. Na 

deze dertig dagen staat het VINCENT & VINCENT B.V. vrij om de huidige aanbieding te handhaven, 

dan wel een nieuwe aanbieding te doen.  

Afdeling 4 Kosten bij overdracht appartementsrechten 

 

Artikel 4 

Bij de overdracht van een appartementsrecht brengt VINCENT & VINCENT B.V. zowel bij de nieuwe 

als de oude eigenaar een bedrag aan administratiekosten in rekening. Deze kosten hebben onder 

meer betrekking op het muteren van het ledenbestand, het opmaken van de eindafrekeningen voor 

het betreffende appartementsrecht, de informatievoorziening van de nieuwe eigenaar en afhandeling 

met de notaris. Indien het bedrag niet bij de oude eigenaar kan worden geïnd kan het bij de nieuwe 

eigenaar in rekening worden gebracht. Het bedrag is conform de tarievenlijst.  

 

Afdeling 5  Vergadering van de VvE 

 

Artikel 5 

VINCENT & VINCENT B.V. zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VvE bijwonen, en zo 

nodig voorzitten, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit.  

 

Afdeling 6 Overname van een bestaande administratie door VINCENT & VINCENT B.V. 

 

Artikel 6.1 

VINCENT & VINCENT B.V. zal alleen de administratie van een VVE overnemen die volgens haar eigen 

oordeel inzichtelijk en waarbij de VVE voldoende liquide is. 

 

Artikel 6.2 

Indien naar het oordeel van VINCENT & VINCENT B.V. de administratie onvoldoende inzichtelijk is 

en/of de VVE onvoldoende liquide, zal VINCENT & VINCENT B.V. tegen het geldende uurtarief 

trachten een aansluitende administratie te concipiëren, dan wel staat het VINCENT & VINCENT B.V. 

vrij om de overeenkomst per direct te beëindigen   De bestaande administratie wordt in ieder geval 

vermoed onvoldoende duidelijk te zijn, indien er ten aanzien van de financiële gegevens geen 
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(tussentijdse) balans is ingesloten, dan wel de onderbouwing van de debet- en creditstanden van de 

bijdragen van de verschillende appartementseigenaren ontbreekt. Het uurtarief is conform de 

tarievenlijst. Een VVE wordt in ieder geval onvoldoende liquide geacht te zijn, indien de VVE bij 

aanvang niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. 

 

Afdeling 7 Afwikkelen schade 

 

Artikel 7  

Indien de werkzaamheden van VINCENT & VINCENT B.V. een schadeafwikkeling betreffen welke een 

bedrag van € 1.000,- inclusief BTW te boven gaat, wordt door VINCENT & VINCENT B.V. een 

vergoeding in rekening gebracht van 2% van het schadebedrag. 

 

Afdeling 8  Beëindiging van de overeenkomst 

 

Artikel 8.1  

In het geval van beëindiging van de beheerovereenkomst erkent VINCENT & VINCENT B.V. geen 

enkele aansprakelijkheid voor de uitvoering van verbintenissen die de VvE al dan niet onder haar 

bestuur is aangegaan. De verantwoordelijkheid voor de verdere uitvoering van deze verbintenissen 

ligt bij de VvE.  

 

Artikel 8.2 

Restitutie van de in artikel 2.2 genoemde tarieven vindt plaats per gehele kalendermaand en altijd 

vanaf de eerste dag na het verstrijken van de opzegtermijn, rekening houdend met artikel 1.2  

 

Afdeling 9 Archiveren en overdracht dossiers 

 

Artikel 9.1  

In geval van beëindiging van de beheerovereenkomst wordt het betreffende dossier gesloten en 

worden de stukken in zijn geheel overgedragen aan de vertegenwoordiger van de VvE.  

 

Artikel 9.2 

Indien de VvE besluit een andere beheerder of bestuurder aan te wijzen, zal VINCENT & VINCENT 

B.V. zorgdragen voor de overdracht van het dossier aan deze nieuwe beheerder of bestuurder.  

 

Afdeling 10 Wijzigingen en aanvullingen van deze voorwaarden  

 

Artikel 10 

Wijzigingen en aanvullingen op deze voorwaarden worden schriftelijk medegedeeld aan de VvE.  

 

Aanvulling op de algemene voorwaarden en taakomschrijving van VINCENT & VINCENT B.V.  

 

Als aanvulling op artikel 2.3 van de algemene voorwaarden zal het tarief jaarlijks worden geïndexeerd 

op basis van de gegevens van het CBS (CPI Consumentenprijzen Alle bestedingen ; prijsindex 

2015=100).  

De gewijzigde prijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende 

prijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier 

maanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van 

de kalendermaand die ligt zestien maanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast.  

 

De prijs wordt niet gewijzigd indien een prijsindexering leidt tot een lagere prijs dan de laatst geldende. 

In dat geval blijft die laatst geldende prijs ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het 

indexcijfer van de kalendermaand, die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de 

prijs wordt aangepast, hoger is dan het indexcijfer van de kalendermaand, die ligt vier 

kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de laatste aanpassing heeft plaatsgevonden. 

Alsdan worden bij die prijswijziging de indexcijfers van de in de vorige zin bedoelde kalendermaanden 

gehanteerd. 
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Voor de geldigheid van een nieuwe geïndexeerde prijs is het niet nodig dat van een door te voeren of 

doorgevoerde indexering tevoren een afzonderlijke melding aan de VvE is gedaan. 
 

 Elke andere tariefswijziging zal in overleg met de Algemene ledenvergadering zijn.  

 

Indien de kascommissie dit wenst en verzoekt kan VINCENT & VINCENT B.V. per e-mail een 

gecombineerde winst- en verliesrekening en een eventuele tussentijdse balans doen toekomen.  

 

VINCENT & VINCENT B.V. is tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag bereikbaar. Bij het 

afsluiten van de additionele dienst “24/7” is VINCENT & VINCENT B.V. buiten kantooruren en 

weekenden bereikbaar voor calamiteiten. 

 

Het opmaken van een bouwtechnische opname wordt door VINCENT & VINCENT B.V.  uitbesteed aan 

een bouwkundig bureau. De extra kosten hiervoor zijn de kosten die een dergelijk bureau hiervoor in 

rekening brengt. VINCENT & VINCENT B.V. zal in overleg met de VvE ter plaatse beoordelen en 

adviseren over de uit te voeren werkzaamheden.  

 

VINCENT & VINCENT B.V. zal (of spant zich in om) alle facturen van de VvE op tijd betalen. De 

facturen boven het mandaat van € 500,- zullen ter goedkeuring aan de VvE worden voorgelegd 

alvorens tot betaling door het bestuur wordt overgegaan. Om de snelheid en de betalingstermijnen te 

behouden en te halen zal in overleg tussen het bestuur en de VvE een snelle en passende oplossing 

worden gezocht.  

 

VINCENT & VINCENT B.V. zal in geval van onderhoud/storing snel handelen. Storingen zullen direct 

behandeld worden, desnoods met een noodreparatie. Indien offertes aangevraagd moeten worden 

voor niet dringend onderhoud zal VINCENT & VINCENT B.V. met de technische commissie ter plaatse 

meerdere offertes laten opmaken om er zo voor te zorgen dat de offertes goed vergelijkbaar. Deze 

offertes zullen door VINCENT & VINCENT B.V. aan de leden van de technische commissie en/of 

Algemene Ledenvergadering voor advies dan wel ter besluitvorming worden voorgelegd. 

 

In geval van storing zal VINCENT & VINCENT B.V. altijd bekijken of de kosten ten laste komen van de 

VvE of van de individuele eigenaar of ten laste van de verzekering en hierop gepaste actie 

ondernemen. 


