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€

(2)

Mevr. C. Verhoog

D. Vermond/mevr. J. Vertu (2)

(49) Appartement in verkoop, achterstand via notaris?

(34) Vordering in behandeling bij RST Advocaten

(40) Betalingsregeling getroffen

(2)Ex-eigenaar

€

€

(2) €

R.B. Sonneveld

•
€

4.057,65- €

787,57-

(2)

M. Schreve

€

(2)

€

€

€

(2)

58,17

260,04-

.11,81-

Mevr. G. Mol

(1)Eigenaar meer appartementen

Totalen

4,8231,57-

F.H. Loeber

(2)(49) €

(2) €

J.C.A. de Jager

(2)

E.C.M. Hartnes

€

M.M. Homs

G 36

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Kosten

1.608,57

350,00-

600,00-

600,00-

300,00-

240,00-

240,00-
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5.451,27

43,48

177,82-

237,18

145,97-

197,84-

40.7.8-

33,93-

bijdrage

water elektra

(2)

G.W.J. Olyerhoek

G 35

Extra

Afrekening CV

Saldo per

01/07/2018

N. Gijzenij

F. van Proosdij

Mevr. Dra. W. Louwrier

G 34

Naam

LEIDEN

App.nr.

Joseph Haydnlaan 2/80. G19/G37

Pagina 4
Te:

per 30/06/2019

VvE nr: D1907

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18

Stand van de bijdragen

VVE Beheer B.U. 28 oktober 2019

Bij te dragen

€

€

€

€

144.417,84

277,20

207,84

277,20

t/m 30/06/2019

€

€

€

€

€

17.102,76

350.00

177,82
€

787,57
€

260,04

1,49

31,57

327,62

€

€

1.490,33 €

58.17

€

€

€

30/06/2019

Te betalen per Tegoed
30/06/2019

163.032,46 €

43.48

362,82-

745,97-

497,84-

280,78-

€

€

273,93-

266.88

207,84

600.00

€

€

€

€

Bijgedragen

LSO vve beheer

,vZ; beheer

Goedkeurende verklaring

VvE:

VvE nr: D1907
Boekjaar: 2018-2019

Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
LEIDEN

Te:

Ondergetekende(n), lid/leden van de kascommissie van de vereniging, delen u mee de

rekening en verantwoording van de bestuurder/administratief beheerder en/of uw bestuur te
hebben gecontroleerd. Zij gaan ermee akkoord en geven de vergadering in overweging de
bestuurder/administratief beheerder en/of het bestuur van de VVE te dechargeren voor het door
hem in de verslagperiode gevoerde financiële beheer.

- Datum: •

R-10

CNaamnamen:

Handtekenin (en):

a

(!—

1

TO✓ 4

y

t'

,- h

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.
Bezoekadres : Ampérelaan 4 T 070 399 31 42
Postadres: Postbus 1192
F 070 398 87 60
2280 CD Rijswijk
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administratie van de vereniging over in de kop genoemd boekjaar en de erop aansluitende

~O vve beheer

IP WE Beheer Rijswijk 2019_def.docx

Te treffen maatregelen bij niet-betalen door leden / oud leden
en afhandeling van de daarmee gepaard gaande kosten
Onderstaand de procedure die gevolgd wordt als leden van de vereniging niet voldoen aan de verplichting tot het tijdig betalen
van de voorschot-, definitieve- en/of extra bijdragen en/of boetes, waaronder ook de stookkosten, kosten voortvloeiend uit
water- en/of elektraverbruik en doorbelastingen.
Vanzelfsprekend hebben leden die tijdig betalen "niets te vrezen". Mocht u daartoe echter een keer niet in de gelegenheid zijn,
dan zal worden bezien of een regeling mogelijk is, indien vooraf contact wordt opgenomen met de bestuurder/administratief
beheerder (hierna te noemen "WE Beheer"). De additionele kosten voor het aangaan van een dergelijke regeling ad.
€ 12,75 komen voor rekening van het lid dat om een regeling verzoekt. Een individuele betalingsregeling dient te allen tijde
schriftelijk te zijn overeengekomen voordat zij in werking treedt. Bij het niet nakomen van een betalingsregeling wordt deze
zonder nadere ingebrekestelling geacht te zijn ontbonden en zal de incasso omgaand en onverkort worden voortgezet, in die
zin dat alleen nog een sommatie wordt gezonden zoals bedoeld onder punt 3 van deze procedure.
De praktijk:
U bent verplicht maandelijks —ofwel voor de eerste van de maand- bij vooruitbetaling één/twaalfde van de door de vergadering
vastgestelde voorschotbijdrage aan de VvE te voldoen. Wij adviseren u om uw bank te vragen hiervoor zorg te dragen middels
een automatische periodieke overschrijving. Ook kunt u zelf via internetbankieren periodieke overschrijvingen aanmaken. De
betaling van de verschuldigde (voorschot-)bijdrage kan niet worden verrekend of opgeschort in verband met een (vermeende)
vordering op de VvE of de gezamenlijke eigenaars.

Alle appartementseigenaars zijn aansprakelijk voor jaarlijkse tekorten van de VvE; ook voor tekorten die ontstaan als gevolg
van het niet betalen van bijdragen door een eigenaar aan de VvE en voor de kosten die gemoeid gaan met innen daarvan. Om
die reden stelt de vergadering van eigenaars bij besluit bij deze een aanvullend incassobeleid vast. Dit beleid bestaat uit het
aantal te versturen interne aanmaningen met termijnen, uit handen geven van de incasso en de daarvoor in rekening te
brengen bedragen, met de afspraak dat de door de VvE te maken kosten voor de incasso daarvan zoveel als mogelijk bij de
nalatig betaler worden verhaald. Ook nalatig betalers zijn gebonden aan dit besluit en zijn gehouden dit besluit na te komen
door alle werkelijk door de VvE gemaakte onkosten om tot voldoening van zijn of haar achterstand te geraken, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, de VvE te vergoeden. Indien van toepassing is dit onder meer verplicht op grond
van de ModelReglement 1972 (art. 19), MR1983 en MR1992 (art. 6), MR2006 (art. 13) en MR2017 (art. 17).
1.
2.
3.

4.

5.

Ongeveer 3 weken tot een maand na de vervaldag (= in de regel de 1e van iedere maand) ontvangt een "nalatige
betaler" een aanmaning (IP1) waarvan de kosten € 12,20 bedragen.
Betaalt men niet dan volgt na ongeveer een maand wederom een aanmaning (IP2) waarvan de aanvullende kosten
€ 32,20 bedragen.
Indien men dan nog niet tot betaling binnen de gestelde termijn overgaat, volgt een — ditmaal aangetekend per post
en/of per e-mail) — laatste sommatie (IP3, de aanvullende kosten bedragen € 159,64). Nadien wordt de vordering bij
het uitblijven van betaling "uit handen" gegeven aan een door WE Beheer aan te wijzen bureau, welk bureau
buitengerechtelijke- en zo nodig gerechtelijke handelingen zal verrichten ter incassering van de vordering. Middels dit
besluit machtigt de vergadering het bestuur dan de achterstand in een procedure te innen en zo nodig een redelijke
minnelijke regeling te treffen.
De bovengenoemde kosten van WE Beheer komen voor rekening en risico van de VvE. Op grond van dit
incassobesluit kan de VvE die kosten verhalen bij de nalatig betaler en zullen op die grond steeds als een extra
bijdrage aan de vereniging worden beschouwd. Periodiek zal WE Beheer die kosten bij de VvE in rekening brengen.
Voor leden waarvan de invordering van een achterstand al uit handen loopt en die na een gerechtelijk vonnis
wederom een achterstand in de bijdragen hebben opgebouwd, zal een verkorte procedure worden gevolgd. De
vordering wordt alsdan, na éénmalig een sommatie conform de voornoemde sommatie (tarief € 159,64), uit handen
gegeven, waarbij het gestelde hiervoor onder punten 3 t/m 5 van toepassing is.

Extern
6.

7.

Indien de vordering op grond van het hiervoor bepaalde onverhoopt uit handen moet worden gegeven aan een extern
bureau, dan zal dit bureau eveneens buitengerechtelijke en, zo nodig, gerechtelijke handelingen verrichten ter
incassering van de vordering. Ter zake van de buitengerechtelijke incassoverrichtingen zal "de nalatige betaler" de
buitengerechtelijke incassokosten, voor welke berekening wordt aangesloten bij de staffel conform de Wet normering
buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit, dienen te betalen. De aanvullende kosten (waaronder
onder meer gemaakte recherchekosten en kosten kadaster vallen) worden vermeerderd met de verschuldigde rente
en de kosten voor de buitengerechtelijke incassoverrichtingen van het externe bureau en (in een voorkomend geval)
met alle gerechtelijke kosten en eventuele executiekosten.
De kosten van het externe bureau die (namens de VvE) ten laste komen van "de nalatige betaler" en de door "de
nalatige betaler" verschuldigde rente zullen steeds als een extra bijdrage aan de vereniging worden beschouwd.

Alle kosten VvE voor rekening/risico nalatige betaler
8.
9.

Alle in deze procedure genoemde kosten gelden binnen de vereniging per eigenaar, niet per appartementsrecht. Alle
genoemde kosten zijn - en worden - op basis van deze procedure jaarlijks geïndexeerd.
Als sprake is van achterstand in de zin van deze procedure, strekken betalingen verricht door de nalatige betaler in
de volgende volgorde in mindering: kosten gemoeid gaande met incasseren van de achterstand in bijdragen, rente en
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WE Beheer

IP WE Beheer Rijswijk 2019_def.docx

O v v e beheer

vervolgens de oudste achterstand in bijdragen. Dit alles ongeacht de omschrijving die de nalatige betaler bij zijn
betaling hanteert.
10. Deze procedure zal, met inachtneming van voornoemde indexering, van kracht blijven tot het moment dat de
vergadering ter zake een nieuw besluit neemt
11. De kosten zijn alleen dan niet verschuldigd als kan worden aangetoond dat aanmaningen niet zijn verstuurd naar het
voor de verzending daarvan door "de nalatige betaler" tijdig schriftelijk opgegeven adres en/ of per e-mailadres.

12. Zolang door de vergadering niet de voorschotbijdragen voor een boekjaar zijn vastgesteld, dienen de eigenaars de
laatstelijk vastgestelde voorschotbijdragen te voldoen.
13. Indien geen schriftelijke opgave is gedaan dan gaat WE Beheer ervan uit dat het adres van het appartementsrecht of
een laatstelijk bekend adres het correspondentieadres is. WE Beheer benadrukt dat het actueel houden van
adresgegevens, een e-mailadres en telefoonnummers — mede in het kader van deze procedure — van groot belang is.
In geval van meerdere eigenaars zal één correspondentieadres moeten worden gekozen en bij een schriftelijke
adreswijziging van meerdere eigenaars van één appartementsrecht, dient de adreswijziging (voor een gezamenlijk
adres) door al die eigenaars te worden ondertekend.
14. Bij het vaststellen van extra bijdragen kan bij vergaderbesluit van deze incassoprocedure worden afgeweken. Zonder
een afwijkend incassobesluit blijft deze procedure onverkort van kracht.
15. WE Beheer wordt gemachtigd bij spoedeisend belang te bezien of de extra bijdrage in een kortgedingprocedure kan
worden gevorderd waarmee tevens de machtiging wordt verleend deze procedure op te starten. Eén en ander in
overleg met de behandelend advocaat / juridisch adviseur.
16. Overigens laat deze incassoprocedure onverlet dat WE Beheer zonder meer het recht heeft namens de VvE in een
geding verweer te voeren en namens de VvE te allen tijde conservatoire maatregelen te nemen, inclusief het
opstarten van de daarmee noodzakelijk te voeren bodemprocedure, zo dit door WE Beheer noodzakelijk wordt
geacht. Voor het eerder dan na verzending van de sommatie uit handen geven van een vordering voor het nemen
van conservatoire maatregelen, is de nalatige betaler € 206,40 verschuldigd waarvoor het gestelde hiervoor onder
punten 4 en 5 van toepassing is, te vermeerderen met alle kosten in de zin van deze procedure.
17. Voor zover nodig stelt de vergadering de rente bij wanbetaling vast met een minimum van € 10,--.
18. Nu de verschuldigde bijdragen niet voortvloeien uit overeenkomst maar verschuldigd zijn op grond van de wet en van
vergaderbesluiten, is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (www.overheid.nl) niet van
toepassing. Hiervoor wordt ook verwezen naar rapport BGK (http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijkeregelingen/Sector-civiel-recht/Documents/Rapport-BGK-integraal.pdf). Leden zijn vrij met elkaar afspraken te maken
ter inning van de verschuldigde bijdragen. Mocht komen vast te staan dat die afspraken ten opzichte van de nalatig
betaler niet meer rechtsgeldig zijn, dan zal deze regeling ten opzichte van de nalatig betaler tussentijds zodanig
worden aangepast dat deze wel voldoet aan de dan te stellen eisen.
Gebruikersverklaring en borgstelling
Voor juist beheer van uw VvE is het van belang dat elke huurder een zgn. gebruikersverklaring afgeeft waarmee door de
huurder verklaard wordt dat hij/ zij zich conformeert aan de bepalingen van uw VvE en uw VvE de huurder daar ook zo nodig op
kan aanspreken. Een afschrift daarvan dient dan aan uw bestuurder te worden gezonden. Mocht u een (wijziging) verhuur
kenbaar zijn, dan verzoeken wij u dit door te geven aan WE Beheer, zodat WE Beheer kan nagaan of de gebruikersverklaring
is afgegeven en zo mogelijk actie kan worden genomen. Veelal moet de huurder in geval van achterstallige betalingen van een
debiteur borg staan voor de betaling van bijdragen die zijn of haar verhuurder aan de VvE verschuldigd is.
Bij verenigingen waarop een stook- water of elektra-afrekening van toepassing is, geldt het navolgende:
WE Beheer is gemachtigd om een borgsom vast te stellen bij verkoop van een appartementsrecht gedurende het lopende
boekjaar. Er zal, afhankelijk van de datum van overdracht, een borgsom worden vastgesteld naar rato van het aantal resterende
maanden van het boekjaar met een maximum van € 600,-- en een minimum van € 240,--.
Bij verkoop van een appartementsrecht of lidmaatschapsrecht is de verkoper gehouden om voorafgaande aan de overdracht
zelf het warmtemeterbedrijf of betreffend nutsbedrijf een tussentijdse meteropname te laten verrichten, bij in gebreke blijven
waarvan alle (meer-) kosten voor rekening van verkoper zullen komen; dit laat onverlet de verhaalsmogelijkheden bij de koper.
Wilt u beschikken over een actueel rekeningoverzicht?
U kunt zelf via Portaal 2100 (internet) uw actuele rekeningoverzicht downloaden.
Bestaan er bij u vragen of onduidelijkheden? Wij adviseren u om per e-mail contact op te nemen met het Financieel Callcenter.
Het e-mailadres van het financieel callcenter van WE Beheer is: fincalk we-beheer.nl
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Algemeen

Aan de leden van de
Vereniging

Rijswijk, 16 maart 2020
VvE nr: D1907

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Het coronavirus raakt ons allemaal, als gevolg daarvan en niet in de laatste plaats omdat de
vergaderlocatie ook haar deuren hierdoor tot 06 april 2020 heeft gesloten, hebben wij in het
verlengde van de adviezen van het RIVM besloten tot nader order geen vergaderingen te zullen
bijwonen.
De vergadering van 24 maart 2020 zal hierdoor tot nader order worden verdaagd.
Alle maatregelen die wij nemen worden genomen in het kader van de gezondheid van u als
klant, maar evenzogoed van onze medewerkers.
Wij zijn bereikbaar, echter beperkt. Onze collegae werken thuis of tijdens andere tijden dan we
normaal gewend zijn. Wilt u ergens contact over dan raden wij u aan te mailen.
Het spijt ons u vooralsnog niet beter te kunnen berichten en tekenen met vriendelijke groeten,
namens de Verenigde Administratiekantoren
voor VVE Beheer B.V.

-witiirrAiwir
asz
S.P. Kalpoe

-,
Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.
Bezoekadres: Ampèrelaan 4
Postadres: Postbus 1192
2280 CD Rijswijk
Agenda/uitnodiging - 1907_vvem_ag_24-03-2020_diver_497917

T 070 399 31 42
F 070 398 87 60
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Geachte leden,

Aan de leden van de
Vereniging van Eigenaren

Rijswijk, 09 maart 2020
VvE nr: D1907

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Geachte leden,

Datum:
Locatie:
Aanvang:

24 maart 2020
Woonzorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2 te LEIDEN
20:00 uur

Voor de agenda etc. verwijzen wij graag naar eerder toegezonden bijlage(-n).
In deze vergadering zal over de aanhangige onderwerpen een besluit worden genomen
ongeacht het aantal stemmen dat ter vergadering kan worden uitgebracht.
In het uiterste geval kunt u een medelid of eventueel ons een schriftelijke machtiging voorzien
van stemopdracht verlenen.
In het vertrouwen u ter vergadering te kunnen verwelkomen tekenen wij, met vriendelijke
groeten,

S.P. Kalpoe

Q/
Cf'~~~
Naam
Appartementsadres

huisnummer

Machtigt hierbij

hem/haar te vertegenwoordigen op de

vergadering van 24 maart 2020 en voor hem / haar de stem uit te brengen.
Handtekening

Datum

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

VvE nr: 1907

%.(„® ó

Bezoekadres: Amperelaan 4

T 070 399 31 42

www.vve-beheer.nl

opB6nnre6on eandedinpenenrm standg
MOVNeenkonu'nn10Abeh000 nen
Vevonionpon ven Eípeneren en de door ons onder nummer 4763 bij de Kv.K. Den Neep

Postadres: Postbus 1192

F 070 398 87 60

vve@vve-beheer.nl

pedeponeerdevomweemen van wepssnnp.aecemr wordt eopamormpverstrekt.
K.v.K. Den Neap nummer,27064211. B7Wnummen 141.0018875171301

2280 CD Rijswijk
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Met referte aan de voor 9 maart 2019 uitgeschreven vergadering delen wij u mee dat in
bedoelde vergadering onvoldoende stemmen aanwezig waren. Ingevolge het voor uw VvE
vigerende reglement van splitsing nodigen wij u hierdoor uit voor een nieuwe ("tweede")
vergadering te houden op:

Aan de leden van de
Vereniging

Rijswijk, 10 september 2019
VvE nr: D1907

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Geachte leden,
Middels deze brief stellen wij u op de hoogte van het volgende:

VVE Beheer B.V. 000463056 - 1

In navolging van de ledenvergadering van 27 november 2018, melden wij u hierbij dat de
volgende reguliere ledenvergadering, plaats zal gaan vinden op:

Maandag 25 november 2019 vanaf 20:00 uur.
Graag deze datum op voorhand vastleggen in uw agenda !!!
Volledigheidshalve melden wij u dat bovenstaande datum de "tweede" vergadering betreft,
welke daadwerkelijk plaats zal vinden. U zult eerst worden uitgenodigd voor de zogenaamde
eerste "fictieve" vergadering, welke uitgeschreven wordt voor maandag 11 november 2019,
waarbij u niet aanwezig hoeft te zijn. Voor beide genoemde data van vergadering ontvangt u
nog separaat schriftelijke uitnodigingen.
Verder melden wij u dat de locatie het vertrouwde adres is, te weten: 'Woonzorgcentrum Topaz
Haagwijk", gelegen aan de Beethovenlaan 2 te Leiden.
Wij gaan ervan uit u hierbij naar behoren te hebben geïnformeerd en tekenen met vriendelijke
groeten,
namens de Verenigde Administratiekantoren
voor VVE Beheer B.V.

S.P. Kalpoe

/~
~An~m
DT

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

~`t NM
® d

Bezoekadres: Ampèrelaan 4

T 07O 399 31 42

www.vve-beheer.nl

Op aanvragen, aanbiedingen en tot stand gekomen overeenkomsten ten behoeve van

Postadres: Postbus 1192

F 070 398 87 60

vve@vve-beheer.nl

gedeponeerde voorwaarden van toepassing. Afschrift wordt u op aanvraag verstrekt.
K.v.K. Den Haag nummer: 27084221. BTW.nummer: NL0048875t7001

2280 CD Rijswijk
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gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:46

Aan de leden van de
Vereniging van Eigenaren

Rijswijk, 11 november 2019
VvE nr: D1907

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Geachte leden,
Met referte aan de voor 11 november 2018 uitgeschreven vergadering delen wij u mee dat in
bedoelde vergadering onvoldoende stemmen aanwezig waren. Ingevolge het voor uw VvE
vigerende reglement van splitsing nodigen wij u hierdoor uit voor een nieuwe ("tweede")
vergadering te houden op:
25 november 2019
Woonzorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2 te LEIDEN
19:30 uur

VVE Beheer B.V. 000475567 - 1

Datum:
Locatie:
Aanvang:

Voor de agenda etc. verwijzen wij graag naar eerder toegezonden bijlage(-n).
In deze vergadering zal over de aanhangige onderwerpen een besluit worden genomen
ongeacht het aantal stemmen dat ter vergadering kan worden uitgebracht.
In het uiterste geval kunt u een medelid of eventueel ons een schriftelijke machtiging voorzien
van stemopdracht verlenen.
In het vertrouwen u ter vergadering te kunnen verwelkomen tekenen wij, met vriendelijke
groeten,

S.P. Kalpoe

- dom~~
Naam
huisnummer

Appartementsadres

hem/haar te vertegenwoordigen op de

Machtigt hierbij

vergadering van 25 november 2019 en voor hem / haar de stem uit te brengen.
Handtekening

Datum

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.
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116.3 tij de K.v.K. Den Haag

Aan de leden van de
Vereniging van Eigenaren

Rijswijk, 12 november 2018
VvE nr: D1907

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Geachte leden,
Met referte aan de voor 12 november 2017 uitgeschreven vergadering delen wij u mee dat in
bedoelde vergadering onvoldoende stemmen aanwezig waren. Ingevolge het voor uw VvE
vigerende reglement van splitsing nodigen wij u hierdoor uit voor een nieuwe ("tweede")
vergadering te houden op:
Datum:
Locatie:
Aanvang:

VVE Beheer B.V. 000406905 - 1

27 november 2018
Woonzorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2 te LEIDEN
19:30 uur

Voor de agenda etc. verwijzen wij graag naar eerder toegezonden bijlage(-n).
In deze vergadering zal over de aanhangige onderwerpen een besluit worden genomen
ongeacht het aantal stemmen dat ter vergadering kan worden uitgebracht.
In het uiterste geval kunt u een medelid of eventueel ons een schriftelijke machtiging voorzien
van stemopdracht verlenen.
In het vertrouwen u ter vergadering te kunnen verwelkomen tekenen wij, met vriendelijke
groeten,
I

~111rigni~
S.P. Kalpoe
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Cfk

Naam
Appartementsadres ,

huisnummer

Machtigt hierbij

hem/haar te vertegenwoordigen op de

vergadering van 27 november 2018 en voor hem / haar de stem uit te brengen.
Handtekening

Datum

VvE nr: 1907
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Op aanregen, aanbiedingen en tot stand gekomen overeenkomsten ten behoeve van
Verenigingen van Eigenaren zijn de door ons onder nummer 4763 bij de K.v.K. Den Haag
gedeponeerde voorwaarden ven toepassing. Alschrilt wordt u op eenvraag verstrekt.
K.v.K. Den Haag nummer. 27084221. BTWnummen N1004687517B01
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gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:46

Aan de leden van de
Vereniging

Rijswijk, 10 december 2019
VvE nr: D1907

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Geachte leden,

In de vergadering van uw VvE is besloten de notulen, om kosten te besparen, niet meer per
post aan te bieden. De notulen zijn digitaal beschikbaar in: " Portaal 2100 van VVE Beheer
BV"
Aanmelden kan via: https://portaal.vve-beheer.nl
Wat is Portaal 2100?
Portaal 2100 van VVE Beheer BV is een beveiligde website waarop u, vanaf iedere locatie, 24
uur per dag en 7 dagen per week toegang heeft tot een groeiende hoeveelheid gegevens en
documenten van uw VvE. Ook vind u hier de status van uw betalingen aan de VvE, uw aandeel
in de reserve voor uw aangifte in BOX3 enz., enz.
Aangaande de notulen
Ziet u onvolkomenheden in de concept notulen of heeft u opmerkingen hierover, dan verzoeken wij
u ons hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
Mocht u in de loop van het (boek)jaar vragen hebben inzake het al dan niet uitgevoerd zijn van
bepaalde zaken, dan vernemen wij dat graag van u. Eventueel kunnen dan (alsnog)
maatregelen worden genomen dan wel kunnen wij u (en/of de vergadering) informeren over de
situatie.
Dringend verzoeken wij u niet te wachten tot de volgende vergadering maar reeds "nu" actie te
ondernemen. Hierdoor kan het verloop van de volgende vergadering positief worden beïnvloed.
Wilt u van deze notulen alsnog een papieren versie ontvangen neem dan via onderstaand
telefoonnummer contact met ons op of stuur een brief.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.
Bezoekadres: Ampèrelaan 4

T 070 399 31 42

www.we-beheer.nl

Postadres: Postbus 1192
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2280 CD Rijswijk
Notulen - 1907_vvem_not_25-11-2019_481390 (nog niet vastgesteld)
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gedeponeerde vauweerden ven tdnpdesinp. Aledbnit wadi u op -snotmg verstred.
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Hierbij delen wij u mede dat de concept notulen van de afgelopen ledenvergadering
beschikbaar zijn.

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Te: LEIDEN

Rijswijk, 10 december 2019

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij, met vriendelijke
groeten

namens de Verenigde Administratiekantoren
voor VVE Beheer B.V.

VVE Beheer B.V. 000481390 - 2

S.P. Kalpoe
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4VISTGOED

Bezoekadres: Ampèrelaan 4

T 070 399 31 42

www.vve-beheer.nl

Op aanvragen, aanbiedingen en lot stand gekomen walmltlOaeten ten behoeve van

Postadres: Postbus 1192

F 070 398 87 60

vve @vve-beheer.nl

gedeponeerdo voorwaarden van toepassing. Alschntt wordt u op aanvraag versbelet.

2280 CD Rijswijk
Notulen - 1907_vvem_not_25-11-2019_481390 (nog niet vastgesteld)

Verenigingen van Eigenaren zijn de door ons onder nummer 4763 b de K0(.. Den Haag
K.v. K. Den Haag nummer 27084221. BTW-nummer: NL004887517601

161

AO vve beheer
VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: Leiden

SK/MA, 251119
VvE nr: D1907
NOTULEN

1.

OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2.

VASTSTELLEN AANTAL AANWEZIGE STEMMEN
Van de 1.466 uit te brengen stemmen zijn er 656 aanwezig; daar dit de tweede vergadering is
conform het vigerend Reglement van Splitsing van Eigendom, kunnen over geagendeerde
onderwerpen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

3.

BESTUURSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Na een constructieve wisseling van gedachten wordt met algemene stemmen het afsluiten van een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag van € 270,00 exclusief BTW per jaar,
goedgekeurd.

4.

GEVELS
Aanwezig zijn de heer D. van Meijeren en mevrouw M. de Wit van "Projectburo Rijnland B.V." (PR)
voor het verzorgen van een presentatie naar aanleiding van de aan hun vergeven opdracht om
onderzoek uit te voeren naar de staat van onderhoud van de gevels en daarbij advies uit te
brengen hoe hier het beste mee om te gaan, waarbij isoleren een onderdeel vormt. Een kopie van
het opgestelde rapport is beschikbaar op het Portaal van de VvE en kan worden gedownload.
Gemeld wordt dat een kopie van de presentatie met de notulen van de vergadering zal worden
meegezonden.
De heer Van Meijeren meldt dat hij er de voorkeur aan had gegeven om eerst een nieuw meerjaren
onderhoudsplan (MJOP) voor het complex te hebben opgesteld en dan pas dit onderzoek te
hebben uitgevoerd. Er is geluisterd naar de opdracht waar gehoor aan is gegeven. De heer Van
Meijeren geeft tekst en uitleg van de zaken en voorbereidende werkzaamheden die PR heeft
uitgevoerd alvorens dit rapport opgesteld werd. Hij geeft onder andere aan, dat het voegwerk van
drie kopgevels van het complex, genummerd K6, L2, en L5, in redelijk/ matige staat verkeerd en
dat actie noodzakelijk is. Dit is vanuit technisch oogpunt absoluut noodzakelijk. Daarnaast heeft de
VvE de energetische wensen omtrent het isoleren van de gevels. Hiervoor zijn er verschillende
opties, waarvan het isoleren van de spouw er een is. Indien de VvE ervoor kiest om de spouw te
isoleren, is het advies om het product "PUR" toe te passen. Dit product heeft onder andere de
eigenschap dat het zich om de vervuiling, die zich in de spouw bevindt, kan manoeuvreren en
hechten waardoor de spouw optimaal geïsoleerd zal worden. Opgemerkt wordt dat de spouw
beperkt is, waardoor de verhoging van de zogenaamde Rc-waarde, lees: het effect van de isolatie,
beperkt zal zijn. Dit wordt als punt van aandacht meegegeven. Vervolgens worden meerdere
scenario's gepresenteerd waar de VvE uit zou kunnen kiezen om verder uit te laten werken. Elk
scenario heeft zijn voor- en nadelen met daaraan gekoppeld verschillende financiële
consequenties. De gepresenteerde bedragen die gepaard gaan met de verschillende scenario's,
zijn gebaseerd op vaste kengetallen en niet op daadwerkelijk opgevraagde offertes bij
onderhoudspartijen. Hierbij de scenario's met daaraan gekoppeld de indicatieve bedragen kort op
een rijtje:
Scenario A, hiermee is een bedrag van om en nabij € 288.000,00 inclusief BTW gemoeid.
Scenario B, hiermee is een bedrag van om en nabij € 774.000,00 inclusief BTW gemoeid.
Scenario C, is niet eens afgeprijsd daar het bedrag dat hiermee gepaard gaat vele malen hoger ligt
dan het genoemde bedrag bij scenario B.

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.
Bezoekadres: Ampèrelaan 4

T 070 399 31 42

www.vve-beheer.nl

Postadres: Postbus 1192

F 070 398 87 60

vve@vve-beheer.nl

2280 CD Rijswijk
Notulen - 1907_vvem_not_25-11-2019_481390 (nog niet vastgesteld)

gy

%.( , ~ó

Opeamrogen.aenbleeNgeeen tot stand gekomen overeenkomsten ten behoeve van
VeranIgingen ven Eigenmen agn do door ons onder nummer 4703 bil de K. K. Oen Haag
gedeponeerde voomeerden van mepesvng. Ahchdh wordt u op eemmed versinkt
K.v.K, Oen Haag nummer 27084221. ~mummer:

162

L004887517801

VVE Beheer B.V. 000481390 - 3

Vergadering gehouden op 25 november 2019
te Leiden

vve beheer

Voor de verdere inhoudelijke invulling van de verschillende scenario's wordt verwezen naar de
presentatie.
Het is aan de VvE om te bepalen voor welke optie gekozen gaat worden. Vervolgens wordt de
volgende vraag door een van de aanwezigen gesteld: Meneer vraagt zich af hoe het kan dat het
voegwerk van de eerder genoemden drie kopgevels zo slecht is, daar hij van mening is dat in het
verleden het voegwerk van diverse gevels reeds is aangepakt? Na een wisseling van gedachten
wordt door enkele eigenaren gemeld, dat het voegwerk waar meneer naar refereert betrekking
heeft op het voegwerk rondom de balkonhekken van het complex. Vervolgens wordt er door een
andere eigenaar aangegeven dat hij verbaasd is over de algehele staat van onderhoud van het
complex en dat deze zo afwijkend is ten opzichte van de staat van onderhoud van het
buurcomplex. De bestuurder geeft aan, dat het heel lastig is om hiervoor een goede verklaring te
geven. Moeilijkheid zit in het feit dat de beide complexen separate entiteiten, separate VvE's zijn,
die beide hun eigen beleid/ koers hebben gevolgd inzake het verstrekken van opdrachten voor
uitvoer van groot onderhoud. Een aanvullende opmerking die meneer heeft gemaakt is dat het
wellicht verstandig was geweest om gezamenlijk op te trekken waardoor betere kosten voordelen
uit onderhandeld hadden kunnen worden op moment dat er groot onderhoud voor beide complexen
uitgevoerd had moeten worden. Wellicht kan dat in de toekomst alsnog gebeuren? De bestuurder
kan deze opmerking heel goed begrijpen maar het is helaas niet haalbaar daar de staat van
onderhoud van beide complexen zeer verschillend is. Vervolgens worden de volgende vragen
gesteld. In het advies in de verschillende scenario's die gepresenteerd zijn, zijn alle gevels hierin
opgenomen? Dit wordt bevestigend beantwoord. Hoe wordt er omgegaan met het verwijderen van
de specie, de vervuiling in de spouwen? Aangegeven wordt dat daar verder naar gekeken moet
worden wat het meest praktische is. Feit blijft wel dat er spouwankers bij geboord dienen te
worden, daar het huidige aantal per vierkante meter niet toereikend is. Vervolgens wordt
aangegeven door een van de aanwezigen dat hij mindere ervaringen heeft met het product PUR.
Aangegeven wordt door de heer Van Meijeren, dat zij contact hebben opgenomen met een
adviescentrum voor toepassen van isolerende producten. Daar is gevraagd welk product het beste
toegepast zou kunnen worden bij het isoleren van de spouwen van dit complex. Daaruit is naar
voren gekomen, dat PUR wellicht het beste is. Dit neemt niet weg, dat op het moment dat aan de
werkomschrijving vorm wordt gegeven, overwogen kan worden om nader aanvullend onderzoek
over het toe te passen materiaal plaats te laten vinden. Daarnaast geeft de spreker aan, dat hij en
zijn vader van mening zijn dat het voegwerk van het complex goed is. Aangegeven wordt door de
heer Van Meijeren, dat de bovenste delen van de kopgevels er slecht aan toe zijn. Het advies is
toch dat op het moment dat het voegwerk van de slechte delen wordt aangepakt, het wellicht
verstandig is om de gehele gevel aan te pakken, daarmee kan de VvE kosten uitsparen daar de
steigers er al staan.
Het volgende punt dat naar voren wordt gebracht door de betreffende heer is het subsidietraject. Hij
geeft aan, dat er minimaal twee energiebesparende maatregelen getroffen dienen te worden en hij
stelt voor om naast het isoleren, ook LED-verlichting te plaatsen. Aangegeven wordt door de heer
Van Meijeren dat het sowieso een lastig verhaal wordt om twee maatregelen te vinden, waar alle
eigenaren baat bij hebben en tevens wordt er aangegeven dat de LED-verlichting niet meer in
aanmerking komt voor het verkrijgen van subsidie. Dit wordt bevestigd door meerdere aanwezige
eigenaren.
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VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: Leiden

Vervolgens krijgt de heer Piet van den Bout het woord. Hij is bouwkundige en was ook lid van de
commissie die een nieuwe bouwkundige partij heeft geselecteerd om diverse werkzaamheden voor
de VvE uit te voeren. Zoals bekend is de keuze uiteindelijk op "Projectburo Rijnland B.V." (PR)
gevallen. Hij heeft het rapport van PR doorgenomen en is van mening dat dit een goed rapport is
voorzien van goede adviezen. Hij is tevens van mening, dat dit rapport een goede basis vormt om
nu stappen naar de verdere toekomst te maken.
Mevrouw M. Jungblut vraagt of er nog andere partijen benaderd kunnen worden voordat er
opdracht verstrekt wordt om het werk uit te voeren. De heer Van Meijeren nuanceert het antwoord
op deze vraag. Hij meldt dat meerdere partijen benaderd zullen worden op moment dat de
werkomschrijving voor uit te voeren werkzaamheden gereed is. De heer H.P. Verster is ook
bouwkundige die ook lid was van de eerder genoemde commissie waar meneer Van den Bout
onderdeel van vormde. Ook hij is van mening dat het rapport een goed rapport is. Hij zit wel met de
volgende gedachte: Zijn alle detailleringen van het complex meegenomen in de kostenramingen
zoals die in de verschillende scenario's zijn voorgelegd aan de leden? Het antwoordt hierop is een
volmondig "ja". Vervolgens wordt nog de vraag gesteld hoe het zit met de doorgestorte vloeren.
Aangegeven wordt dat deze geen risico vormen voor condensvorming in de appartementen.
Nadat alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord wordt de keuze voor welk scenario de VvE
opteert in stemming gebracht. Met algemene stemmen wordt gekozen voor om scenario "A"
waarmee een bedrag van om en nabij de € 288.000,00 inclusief BTW is gemoeid. Dit scenario dient
verder uitgewerkt te worden en is ook het uitgangspunt voor de vervolg opdracht voor PR.
5.

ADDITIONELE WERKZAAMHEDEN PROJECTBURO RIJNLAND (PR)
Na een constructieve wisseling van gedachten wordt met algemene stemmen de opdracht voor
"Projectbureau Rijnland B.V." vastgesteld voor uitvoer van de werkzaamheden conform fase twee,
welke bestaat uit het voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van het gevelwerk, waarbij de
kosten ten laste van de reserves zullen worden gebracht.

6.

BESLUITVORMING TOT HET DOEN OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) MEERJAREN
ONDERHOUDSPLAN
Na een constructieve wisseling van gedachten wordt met meerderheid van stemmen vastgesteld
dat "Projectbureau Rijnland B.V.", een nieuw meerjaren onderhoudsplan (MJOP) mag opstellen
waarbij de kosten ten laste van de reserves zullen worden gebracht.

7.

BESLUITVORMING OMTRENT UIT TE VOEREN (GROOT) ONDERHOUD AAN HET COMPLEX
Na een constructieve wisseling van gedachten wordt besloten om besluitvorming omtrent dit punt
door te schuiven naar een volgende ledenvergadering. De insteek is om de volgende
ledenvergadering een extra ledenvergadering te laten zijn, waarbij het uitgangspunt is dat deze
eind maart 2020 plaats zal vinden. Op deze vergadering zullen de resultaten van de eerder
verstrekte opdrachten aan PR centraal staan.
Een ander agendapunt voor deze extra ledenvergadering zal zijn het vaststellen van een "extra
bijdrage", die voldaan dient te worden door de eigenaren. Uitgangspunt hierbij is dat de middelen
op een dusdanig moment in tijd beschikbaar dienen te zijn, zodat de uitvoering van de reeds
besproken groot onderhoudswerkzaamheden aan de gevels, ook daadwerkelijk in het jaar 2020
uitgevoerd en gerealiseerd kunnen gaan worden.
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8.

VERVANGEN GRONDLEIDING/RIOLERING IN/ONDER HET BINNENTERREIN VAN HET
COMPLEX
Na een constructieve wisseling van gedachten wordt besloten dat er bij minimaal nog twee partijen
offerte dient te worden opgevraagd voor het vervangen van de huidige gresleiding die zich bevindt
in het binnenterrein van het complex, waarbij tevens niet alleen maar één leiding opgenomen dient
te worden, maar twee leidingen. Aan de hand van de uitkomsten kan besloten worden al dan niet
tot opdrachtverstrekking over te gaan. Besluitvorming hieromtrent zal plaatsvinden op de volgende
vergadering.

9.

PORTIEKEN
Na een constructieve wisseling van gedachten wordt besloten om besluitvorming omtrent dit
onderwerp door te schuiven naar een volgende vergadering, daar de VvE reeds te maken heeft
met meerdere uitdagingen waarover al ruimschoots van gedachten is gewisseld bij de vorige
agendapunten.

10.

COMMUNICATIE AANGAANDE DE VERGADERING
Als gevolg van de verdere digitalisering en stijgende kosten v.w.b. de verzending van poststukken
geeft de representant(e) van VVE Beheer BV aan dat de vergadering kan besluiten slechts een
beperkte notitie aan de leden te sturen dat de bescheiden klaar staan om te downloaden in het
portaal van VVE Beheer BV. Voor de convocatie en agenda van de ledenvergadering geldt dan dat
alleen die bescheiden worden verstuurd en de bijlagen in het portaal worden geplaatst. Voor de
notulen geldt dat dan alleen nog een memo wordt verstuurd dat de notulen in het portaal klaar
staan om te downloaden.
Nb: Een volgende stap wordt dat in het portaal op termijn u de mogelijkheid geboden wordt om voor
u zelf te bepalen of u überhaupt nog VvE gerelateerde post wilt ontvangen of dat alleen nog maar
digitaal wenst te ontvangen. Uitzonderingen zullen hierop vooralsnog blijven bestaan zoals het
mogelijk noodzakelijkerwijs versturen van aanmaningen, aangetekende brieven, zaken die
reglementair als zodanig worden voorgeschreven.
a. Verzending van de agenda
De vergadering besluit het voorstel om de poststroom te beperken wel te aanvaarden.
b. Verzending van de notulen van de vergadering
De vergadering besluit het voorstel om de poststroom te beperken wel te aanvaarden via
mailadres vveroelklooster@kpnmail.nl

11.

VASTSTELLEN NOTULEN VERGADERING DD 27 NOVEMBER 2018
Deze worden met algemene stemmen vastgesteld.
Nb: De besproken en zonodig gewijzigde actielijst wordt met de notulen van heden meegezonden.

12.

JAARSTUKKEN 2018
a. (Mondeling) Verslag van de kascommissie:
De kascommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd en akkoord bevonden. Een kopie van de
getekende goedkeurende verklaring is bij de vergaderstukken gevoegd. De kascommissie
vraagt extra aandacht voor de overschrijding van de post "Klein onderhoud". De overschrijding
is ten opzichte van de overschrijding van het vorige boekjaar weliswaar afgenomen, maar is
nog steeds een punt van zorg c.q. aandacht.
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b. Bespreken en vaststellen van de jaarstukken alsmede het dechargeren van de
bestuurder/administrateur over het boekjaar 2018:
De stukken zoals deze aan de leden zijn aangeboden, worden met algemene stemmen als
zodanig vastgesteld. De bestuurder/administratief beheerder wordt gedechargeerd voor het
gevoerde beleid.

d. (Her)benoemen leden kascommissie:
Herbenoemd.
13.

BEGROTING EN BIJDRAGE LEDEN 2019 — BESPREKEN EN VASTSTELLEN
Het huidige voorstel begroting 2019 is afgekeurd. Besluitvorming omtrent het vaststellen van een
volgende begroting zal doorgeschoven worden naar een volgende vergadering.

14.

HET (OPNIEUW) VASTSTELLEN VAN DE INCASSOPROCEDURE
De voorgestelde procedure wordt met algemene stemmen vastgesteld.
Wat te doen bij vragen:
VVE Beheer Portaal 2100 is een beveiligde website waarop u, vanaf iedere locatie, 24 uur per dag
en 7 dagen per week toegang heeft tot een groeiende hoeveelheid gegevens en documenten van
uw VvE. Heeft u vragen over de door u te betalen bijdrage aan de VvE, de informatie is in een
handomdraai beschikbaar. Heeft u toch nog een vraag: het e-mail adres van het Financieel
Callcenter is fincall@vve-beheer.nl .

15.

MANDAAT INZAKE DE APPARTEMENTENCLAUSULE
Ingevolge het modelreglement 1973 art.26.4 en 26.5, verstrekt de vergadering het mandaat aan de
bestuurder, resp. administratief beheerder om i.o.m. de benadeelde en/of het bestuur en/of
gedelegeerde commissie iedere voorkomende schade af te wikkelen overeenkomstig het daarover
gestelde in het vigerend reglement dan wel het daarover gestelde in de splitsingsakte. Verrekening
van de af te wikkelen schade zal via de boekhouding van de VvE lopen middels een al dan niet
(afhankelijk van de grote van de schade) aparte bankrekening op naam van de VvE.

16.

HET (OPNIEUW) VASTSTELLEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Na een constructieve wisseling van gedachten worden de voorstellen vastgesteld, waarbij tevens
de opmerking wordt gemaakt, dat de definitie voor "verkamering" opgenomen dient te worden in de
notulen.
Definitie: Bij verkamering is sprake van meerdere huurders die geen familie van elkaar zijn en de
basisvoorzieningen ( keuken, douche en toilet) met elkaar delen.
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c. Bestemmen exploitatiesaldo 2018:
Met algemene stemmen wordt besloten het exploitatiesaldo als volgt te bestemmen:
Het nadelige exploitatiesaldo A-kosten, wordt ten laste van de reserve groot onderhoud
gebracht. Dit besluit is tegen het gegeven advies van de bestuurder in genomen.
Het nadelige exploitatiesaldo B-kosten, wordt verrekend met de eigenaren.

DO vve beheer

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: Leiden

SK/MA, 251119
VvE nr: D1907

Verder wordt aangegeven dat er één eigenaar "tegen" vaststellen van het huishoudelijk reglement
is. Hierbij gaat het specifiek om de bepaling, het verbod c.q. beperking van "verkamering" en
"airbnb". Tevens wordt de vraag gesteld vanuit de zaal, hoe wordt er omgegaan op het moment dat
een eigenaar die het appartement heeft verkamerd, deze verkoopt. De nieuwe eigenaar, mag deze
dan de verkamering voortzetten? Mevrouw Jungblut geeft duidelijk aan, dat dit niet mag. De
verkamering is op naam en niet overdraagbaar. Mevrouw Jungblut wordt voor het verschaffen van
deze duidelijkheid bedankt.

17.

AFSLUITEN ONDERHOUDSCONTRACT (OHC) VOOR DE DAKEN
Na een constructieve wisseling van gedachten wordt het afsluiten van het onderhoudscontract voor
het dak vastgesteld. De kosten zullen in de exploitatie worden meegenomen.

18.

(HER) BENOEMINGEN
a. Leden van de bestuurscommissie:
Herbenoemd.
b. Leden van de technische commissie:
Hierbij wordt opgemerkt, dat de leden van de bestuurscommissie momenteel ook alle technische
zaken op zich hebben genomen. Hierbij wordt zij voor kleine hand- en spandiensten bijgestaan
door enkele eigenaren, wat naar volle tevredenheid gebeurd.

19. RONDVRAAG
Mevrouw M. Spaanderman (Brahmslaan 299) brengt het probleem van de schimmel in haar
badkamer onder de aandacht. Zij vindt het vreemd dat in de veertien jaren dat zij in haar
appartement woont, nooit dit probleem heeft gehad en vraagt om hulp. Na een wisseling van
gedachten wordt besloten dat PR ingeschakeld mag worden om de situatie te onderzoeken en
advies uit te brengen hoe de problemen te verhelpen. De kosten zullen ten laste van de exploitatie
worden gebracht.
De heer W.P.A. Michiels (Joseph Haydnlaan 70) meldt dat de verlichting van de galerij in de
laagbouw op sommige plekken het niet doet. De voorzitter geeft aan dat hij dit probleem verder op
zal pakken en verhelpen in samenspraak met de technische commissie. Dit heeft ieders
instemming. Kosten zullen ten lasten van de reserves worden gebracht.
Mevrouw M. Jungblut (Brahmslaan 259) vraagt wat de mogelijkheden zijn omtrent het afsluiten van
haar appartement van de gemeenschappelijke CV-installatie. De bestuurder geeft aan dat de ALV
besluit of hier al dan niet toestemming voor wordt verleend en daarnaast dient er rekening te
worden gehouden dat bij eventuele afsluiting, er nog steeds meebetaald dient worden in de vaste
kosten van de stookafrekening van de VvE. Mevrouw Jungblut weet voorlopig voldoende en zal
verder onderzoek verrichten en dan besluiten om al dan niet een verzoek bij de VvE neer te leggen.
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Het huishoudelijk reglement wordt met meerderheid van stemmen vastgesteld.
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SLUITING
Niets meer aan de orde zijnde sluit de bestuurder de vergadering en wenst de leden wel thuis.
Notulen vastgesteld ter vergadering van
Akkoord bestuurder / administratief
beheerder:

Actie/Besluitenlijst:
Actiepunt:

Datum:

3.

25-11-19

4.

25-11-19

5.

25-11-19

6.

25-11-19

7.

25-11-19

8.

25-11-19

Omschrijving:
Termijn:
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Z.s.m.
afsluiten.
Scenario "A" waarmee een bedrag van
Z.s.m.
€ 288.000,00 inclusief BTW is gemoeid, dient
verder te worden uitgewerkt door PR.
Opdracht voor PR voor uitvoer
Z.s.m.
werkzaamheden Fase 2 in orde maken.
Opdracht voor het opstellen van een nieuw
Z.s.m.
MJOP in orde maken voor PR.
Maart
Extra ALV organiseren eind maart 2020.
2020
Offerte opvragen bij nog twee partijen voor
het vervangen van beide gres rioolleidingen
Z.s.m.
in het binnenterrein.

s P,

Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Wie:
VVE Beheer BV
Projectburo Rijnland BV
VVE Beheer BV
VVE Beheer BV
VVE Beheer BV
VVE Beheer BV
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Akkoord (waarnemend) voorzitter
van de vergadering:

GESCAND
KOPIE VOOR
ADMINISTRATIE

1 1 JAN. 2019

POSTI' A ER
VERZONDEN 1 . A.
Aan de leden van de
Vereniging

:1

Rijswijk, 11 januari 2019
VvE nr: D1907

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37
Te: LEIDEN

Geachte leden,

Bij onvolkomenheden in de concept-notulen en of opmerkingen uwerzijds gelieve u dit, bij
voorkeur schriftelijk, aan ons te laten weten. De accordering van deze concept-notulen zal
plaatsvinden in de volgende vergadering. Eventueel ontvangen, schriftelijke, suggesties tot
wijzigingen zullen worden meegezonden met de agenda van de komende vergadering. Indien
de vergadering het eens is met de voorgestelde aanpassingen zullen de notulen van de vorige
vergadering met in achtneming van die wijzigingen als zodanig worden vastgesteld. Een notitie
hiervan zal dan komen te staan in de notulen van de vergadering waarin de notulen van de
voorgaande vergadering vastgesteld werden. Er worden dus geen nieuwe notulen verstuurd.
Mocht u in de loop van het (boek)jaar vragen hebben inzake het al dan-niet-uitgevoerd zijn van
bepaalde zaken dan vernemen wij dat gaarne van u zodat (eventueel) alsnog maatregelen
kunnen worden genomen dan wel u (en/of de vergadering) geïnformeerd kan worden over de
situatie. Dringend verzoeken wij u niet te wachten tot de volgende vergadering maar reeds "nu"
actie te ondernemen.
Door deze procedure zal het verloop van de volgende vergadering zeker positief worden
beïnvloed hetgeen in ieders belang is.
Inmiddels tekenen wij, met vriendelijke groeten,
namens de Verenigde Administratiekantoren
voor VVE Beheer B.V.

S.P. Kalpoe
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Met referte aan de recent gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de
desbetreffende concept-notulen aan te bieden.
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NOTULEN

1.

OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom en geeft vervolgens het woord aan
de administratief beheerder.

2.

VASTSTELLEN AANTAL AANWEZIGE STEMMEN
Van de 1.466 uit te brengen stemmen zijn er 704 aanwezig; daar dit de tweede vergadering is
conform het vigerend Reglement van Splitsing van Eigendom, kunnen over geagendeerde
onderwerpen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

3.

BENOEMEN VICE-VOORZITTER VAN DE VERGADERINGNVE
De heer M.C. van Laren (Brahmslaan 287) wordt met algemene stemmen benoemd.

4.

VASTSTELLEN NOTULEN VERGADERING DD 3 SEPTEMBER 20148
De notulen worden met algemene stemmen vastgesteld.
Nb: De besproken en zonodig gewijzigde actielijst wordt met de notulen van heden meegezonden.

5.

INVENTARISATIE (KAMER) VERHUUR EN INVLOED OP DE VERZEKERING(EN)
De bestuurder meldt dat hij melding heeft gekregen van de verzekeraar, waarbij hij verwijst naar de
toelichting zoals die is meegezonden met de vergaderstukken. Na een constructieve wisseling van
gedachten wordt besloten dat een voorstel geformuleerd dient te worden inzake "kamer verhuur"
c.q. "verkamering", welke opgenomen kan c.q. dient te worden in het huishoudelijk reglement. Dit
voorstel zal op de volgende reguliere ledenvergadering ter finale goedkeuring aan de leden worden
voorgelegd. Vervolgens wordt door de heer H.P. Verster (Joseph Haydnlaan 48) gevraagd om de
datum waarop de melding van de verzekeraar is ontvangen, op te nemen in de notulen (Antwoord:
12 oktober 2018) en ook de datum in de notulen op te nemen waarin de gemeente het verbod op
"kamerverhuur" heeft afgegeven. (Antwoord: 02 juni 2018). Een aanvullende vraag die gesteld
wordt is hoe het staat met de garages en de opslag van gevaarlijke stoffen. Kan hieromtrent ook
het een en ander worden nagevraagd bij de verzekeraar en hoe is het toezicht hierop geregeld. De
bestuurder zal hier zorg voor dragen.
Het laatste wat de heer Verster onder de aandacht brengt is hoe omgegaan dient te worden met en
eventuele premieverhoging die het gevolg is van "kamer verhuur" en hij wil daarnaast ook een
heldere definitie hebben wat er onder "kamer verhuur" wordt verstaan. Verder wordt aangegeven
door de bestuurder dat een brief naar alle eigenaren toegestuurd zal worden met daarin het
verzoek te melden of zij aan verhuur en/of kamer verhuur van of in de appartementen doen. Aan de
hand van gegeven informatie zal verder overleg plaatsvinden met de verzekeraar hoe hiermee
omgegaan dient te worden en wat de (eventuele) gevolgen zijn voor de te betalen premie. Over de
uitkomsten worden de leden schriftelijk op de hoogte gehouden.

6.

HET (OPNIEUW) VASTSTELLEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Het huishoudelijk reglement wordt met algemene stemmen vastgesteld.
Nb: In navolging van het bij vorige agendapunt behandelde, wordt aangegeven dat de voorstellen
omtrent "verhuur", "kamer verhuur" en "bed & breakfast", voorbereid en ter goedkeuring zullen
worden voorgelegd op de volgende reguliere ledenvergadering.
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Vergadering gehouden op 27 november 2018
te Leiden
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7.

JAARSTUKKEN 2017/2018 EN DE FINANCIELE POSITIE VVE
De bestuurder verwijst naar de toelichting, die gegeven is op dit agendapunt en meegezonden is
met de vergaderstukken. Hij vraagt aan de aanwezigen of er vragen en/of opmerkingen zijn naar
aanleiding van de gegeven toelichting. Deze zijn er niet. Vervolgens brengt hij het punt van zorg
van de kascommissie onder de aandacht, welke betrekking heeft op de post "klein onderhoud".
Deze is het afgelopen boekjaar ruim verdubbeld ten opzichte van de begroting. Nadere analyse van
de daadwerkelijk gerealiseerde kosten, heeft uitgewezen dat de oorzaak van de ruime
overschrijding te wijten is aan uitgevoerd onderhoud dat een "incidenteel" karakter had en geen
"structureel" karakter. Neemt niet weg dat de zorg voor een vergelijkbare overschrijding in het
komende boekjaar en/of in de verdere toekomst, niet uitgesloten is. Alle aanwezigen nemen kennis
van deze zorg.

8.

ONTTREKKING VAN DE KOZIJNEN MET RAMEN EN DEUREN VAN DE NIET
GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKHEID VAN DE VVE
Na een constructieve wisseling van gedachten wordt met meerderheid van stemmen besloten om
de onttrekking van de kozijnen met ramen en deuren van de niet gemeenschappelijke ruimten uit
de gemeenschappelijkheid van de VvE te halen. De bestuurder krijgt de opdracht om de nodige
voorbereidingen in gang te zetten, waaronder het wijzigen van de akte van splitsing welke van
toepassing is op de VvE, zodat de uitkomsten op de volgende ledenvergadering ter verdere
goedkeuring aan de leden kunnen worden voorgelegd. De uitslag van de stemming is één eigenaar
is tegen, vier eigenaren onthouden zich van stem, en alle overige aanwezigen zijn akkoord.

9.

ALTERNATIEVEN VOORSTELLEN GEVELISOLATIE
Op verzoek van de heer Deremaux is dit agendapunt als "vierde" agendapunt behandeld op de
ledenvergadering. Dit omdat hij de vorige avond al een late vergadering heeft gehad. Dus hij zou
het zeer op prijs stellen als dit naar voren op de agenda gehaald zou kunnen worden zodat hij
eerder naar huis kan, omdat hij bij de overige agendapunten waarbij hij geen inbreng heeft,
aanwezig hoeft te zijn. Alle aanwezigen hebben hier geen bezwaar tegen.
Vervolgens wordt het woord gegeven aan de heren Theo en Marco Vermeij. De heer Marco
Vermeij meldt als eerste dat er een verwarring is ontstaan over hetgeen op de vorige
ledenvergadering is gemeld omtrent de werkomschrijvingen, additionele informatie en indicatieve
bedragen die door hem en zijn vader aangeleverd zouden worden. Zij geven aan, dat niet te
hebben gedaan en dat het geheel berust op onbedoelde miscommunicatie. Vervolgens krijgt de
heer Theo Vermeij het woord en hij geeft korte weergave van zijn bevindingen naar aanleiding van
zijn rapport dat hij heeft opgesteld inzake de vochtproblematiek in de slaapkamer van mevrouw
M.S. Oosterum (Brahmslaan 301). Hij neemt globaal de punten van zijn rapport door. Daarnaast
geeft hij een weergave van de punten waarop hij het niet eens is met het door de heer Deremaux
opgestelde rapport voor de schilverbetering van het complex. De heer Marco Vermeij vult aan, dat
het betreffende rapport niet toereikend en ook een niet "goed" rapport is. Dit is zijn expliciete eigen
mening die ook gedeeld wordt door zijn vader de heer Theo Vermeij. De laatste geeft verder aan,
dat hij niet in zal gaan op de cijfers van de opgevraagde offertes, daar hij niet over de expertise
beschikt om deze op inhoud te kunnen beoordelen. Waar hij wel verstand van heeft is
ventilatieproblematiek. Daarnaast geeft hij aan, dat als de bewoners het door hem gegeven advies
voor ventilatie op blijven volgen, alle vochtproblemen die betreffende bewoners ervaren in hun
appartement, worden verholpen. Vervolgens legt hij uit hoe het vocht in een appartement komt en
wat de veroorzakers daarvan zijn.
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De laatste zijn het koken, het aantal personen die in het appartement aanwezig is en de
hoeveelheid tijd dat zij zich in het appartement bevinden. Tevens stelt de heer Theo Vermeij dat het
dak geen onderdeel vormt van de (buiten)schil van het complex. Het feit dat door de uitgevoerde
dakwerkzaamheden, waarbij deze van betere isolatie is voorzien waardoor de temperaturen in de
appartementen op de bovenste woonlagen verbeterd is, doet hij af als zijnde "geluk". Verder geeft
hij aan, dat hij reeds 38 jaar in het vak zit en dat hij ruim 20 jaar werkt voor een woningcorporatie.
Als hij zijn werk niet goed zou doen, dan was hij er al lang uitgegooid. Verder geeft hij aan, dat het
isoleren van de gevels wel goed is, maar op zich geen schilverbetering betreft.
Vervolgens krijgt Marco Vermeij het woord. Hij geeft aan dat de spouw sterk vervuild is en dient te
worden gereinigd. Dit is niet opgenomen in de door de firma Venibo uitgebrachte offerte. Verder
beweert hij dat de firma "Takkenkamp", welke hij heeft benaderd, heeft aangegeven dat de spouw
6 cm is. Venibo heeft aangegeven dat deze 3 cm is. Tevens geeft hij aan dat hij van mening is, dat
de voegen wel in goede conditie zijn. Ook beweert hij dat er alleen vocht van binnenuit en niet van
buitenaf in de spouw terecht kan komen. Vervolgens geeft hij ook aan, dat de VvE nagelaten heeft
om subsidies te vragen voor het treffen van isolerende maatregelen. Ook geeft hij aan, dat hij en
zijn vader, pertinent tegenstanders zijn van hydrofoberen en van mening zijn, dat het toepassen
hiervan geen toegevoegde waarde heeft. Vervolgens vinden er verschillende discussie plaats,
waarbij de heer Verster vervolgens het woord. Hij geeft aan dat er op de vergadering nu twee
discussies door elkaar heen lopen. De ene is van "technische" aard, waarbij de schilverbetering
centraal staat en moeten de gevels dan wel of niet geïsoleerd worden, al dan niet in combinatie met
wel of niet hydrofoberen. De "andere" discussie die plaatsvindt heeft te maken met het "gedrag" van
de eigenaren. Het ventilatieprobleem in het appartement. Vervolgens wordt de vraag gesteld van
hoe zit het nu met het voegwerk. Is deze nu slecht of niet. Hierover wordt aangegeven door
meerdere personen, dat voegwerk plaatselijk niet toereikend is, maar op andere plekken weer wel.
Vervolgens geeft Marco Vermeij aan dat er subsidiemogelijkheden zijn, als er meer dan één
energiebesparende maatregel wordt getroffen. Hetzij het toepassen van dak en/of gevelisolatie en
of LED verlichting.
Vervolgens krijgt de bestuurder het woord. Hij corrigeert c.q. nuanceert enkele zaken c.q.
uitspraken die de heer Marco Vermeij eerder op de ledenvergadering heeft geuit.
De bewering dat er "vergeten" zou zijn om subsidie aan te vragen. Dit is pertinent niet waar en wel
heel erg kort door de bocht. Wat de heer Vermeij niet vermeld, is wat ook reeds eerder gemeld is
aan hem en zijn vader, is dat op het moment dat de vereniging de subsidie aanvroeg, de VvE niet
over voldoende financiële middelen beschikte om in aanmerking te komen voor de subsidie voor
het toepassen van twee energiebesparende maatregelen. Volledigheidshalve dient vermeld te
worden dat subsidie niet geldt voor de "totaal" benodigde financiering. Subsidie wordt eventueel
toegekend voor een "deel" van de benodigde financiering. En voordat voor dat gedeelte kan de VvE
alleen in aanmerking komen, als voor het overige deel de VvE die financiële middelen ook
daadwerkelijk op de rekening heeft staan. Indertijd beschikte de VvE zelfs niet over voldoende
financiële middelen om één energiebesparende maatregel toe te passen. Vervolgens kreeg de VvE
te maken met het noodgedwongen eerder vervangen van de CV-ketels. Hiervoor hebben alle
eigenaren een extra bijdrage moeten leveren om de financiering rond te krijgen. Voor het uitvoeren
van de recent uitgevoerde werkzaamheden aan het dak hebben de eigenaren ook een extra
bijdrage moeten betalen. Daarnaast is het ook niet zo, dat op het moment dat er subsidie wordt
aangevraagd, ervan uit gegaan kan worden dat de subsidie ook daadwerkelijk wordt toegekend, en
dat de VvE dan tot opdrachtverstrekking voor uitvoer kan overgaan. Hierbij geldt dat voordat een
VvE over kan gaan tot opdrachtverstrekking, de met de opdracht gepaard gaande financiële
middelen, ook daadwerkelijk op de rekeningen van de VvE aanwezig dienen te zijn. Is dit niet het
geval, kan niet worden overgegaan tot opdrachtverstrekking. Volledigheidshalve wordt ook gemeld
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dat eventuele subsidie alleen toegekend kan worden, als nog niet met de daadwerkelijke uitvoer
van werkzaamheden is gestart. Bij eventuele toekenning van subsidie, kan pas tot
opdrachtverstrekking worden overgegaan als de toekenning een feit is. De tijd die gepaard ging
met het te doorlopen traject omtrent het verkrijgen van subsidie, werkte niet in het voordeel van de
VvE. Om verdere "achteruitgang" in de staat van onderhoud van het complex te voorkomen, moest
de VvE handelen. Als de VvE namelijk niet zou hebben gehandeld, zou de staat van onderhoud
verder achteruit gaan met als gevolg dat de dan van toepassing zijnde herstelkosten, per saldo
hoger zouden uitvallen dan wanneer de VvE meteen zou handelen. De VvE heeft dus het dus niet
nagelaten om subsidie aan te vragen, zoals de heer Marco Vermeij beweert.
Vervolgens wordt melding gemaakt door de heren Verster en Van den Bout, die beiden
bouwkundige zijn, dat zij geen voorstander zijn van hydrofoberen. Zij delen op dit punt het
standpunt van de heren Marco en Theo Vermeij. Het verzoek wordt aan de heer Deremaux
voorgelegd of hij bereid is zijn advies aan te passen, zonder hydrofoberen. De heer Deremaux
geeft aan, dat hij dit niet zal doen. Hij heeft immers een advies gegeven waar hij helemaal achter
staat en ook niet van af gaat wijken. Hij heeft een advies gegeven waar hij helemaal achter staat en
het is aan de eigenaren of zij het gegeven advies ter harte willen nemen of niet.
Hij gaat zijn gegeven advies niet wijzigen zoals de heren dat willen, zeker niet als hij daar niet
achter staat. Hij geeft nogmaals aan zat hij zijn gegeven advies niet zal aanpassen.
Verder geeft de heer Deremaux ook aan, dat hij het niet netjes vindt, de manier waarop hij de hele
avond behandeld is en dat hij niet in de gelegenheid is gesteld om zelf uit te praten en ook geen
tekst en uitleg kon geven bij zijn uitgebrachte rapport. Het is niet netjes hoe zijn rapport wordt
aangevallen en hoe zaken uit hun verband zijn getrokken en niemand open staat voor een verdere
duidelijke uitleg daaromtrent. Dat vindt hij heel erg jammer. De heer Verster biedt namens de
aanwezigen zijn excuses aan voor de manier waarop de heer Deremaux is behandeld.
Vervolgens wordt door een van de andere aanwezige bouwkundigen aangegeven, dat het
toepassen van neonpixels in de spouw heel goed is.
Vervolgens krijgt de bestuurder het woord en hij brengt als eerste het herroepen van het reeds
genomen vergaderbesluit van vorige jaar om drie kopgevels te voorzien van isolatie, verbeteren
van het voegwerk en te hydrofoberen. De uitslag is dat drie eigenaren zich onthouden van stem, er
geen tegen stemmers zijn, en alle overige eigenaren akkoord gaan met het herroepen van het
eerder genomen besluit. De betreffende werkzaamheden zullen dus niet worden uitgevoerd..
Vervolgens wordt het volgende in stemming gebracht, is de heer Deremaux bereid zijn eerder
uitgebrachte advies aan te passen. De heer Deremaux geeft aan dat hij hier geen zin in heeft en
herhaald dat hij achter zijn advies staat en hij bedankt voor de eer. Hij heeft er ook geen behoefte
meer aan om de VvE verder van dienst te zijn. Zeker niet na de manier waarop hij deze avond
behandeld is. Hij wenst de vereniging heel veel succes en wijsheid toe bij het nemen van de nodige
besluiten omtrent het uit te voeren groot onderhoud. Hij is echter wel van mening, dat als zijn
advies niet wordt opgevolgd, de VvE met andere uitdagingen te maken gaat krijgen op
onderhoudsgebied. Vervolgens verlaat hij de zaal.
Tot slot wordt het volgende door de bestuurder in stemming gebracht: Hoe nu verder om te gaan
met het uit te voeren groot onderhoud, waaronder ook het onderhoud aan de gevels?
Het advies van de bestuurder is wel om een externe deskundige bouwkundige bij het geheel te
betrekken. Na een constructieve wisseling van gedachten wordt met algemene stemmen besloten
om offerte op te vragen bij drie partijen voor het opstellen van een werkomschrijving hoe om te
gaan met het onderhoud van de kopgevels, en het begeleiden van de werkzaamheden na gunning
van de opdracht hiertoe. Aansluitend wordt met algemene stemmen besloten het mandaat te
gegeven aan de voorzitter, de vice-voorzitter, de bestuurder en de heren Verster en Van den Bout
om tot opdrachtverstrekking over te mogen gaan aan de gunstigste inschrijver, waarbij de kosten
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10.

GEVEL ONDERHOUD
Dit onderwerp is reeds bij het vorige agendapunt besproken.

11.

RONDVRAAG
Mevrouw M. Kleijne (Brahmslaan 263), maakt zich zorgen over achterstanden in betalingen van
VvE-bijdrages van bepaalde eigenaren. De voorzitter geeft aan, dat hier reeds aan gewerkt wordt.
Tevens vraagt mevrouw wat de stand van zaken is omtrent de tegeltjes in haar portiek op de
tweede etage. De bestuurder meldt hier op terug te komen.
Mevrouw M. Spaanderman (Brahmslaan 299) geeft aan, dat er hondenpoep in haar portiek op de
trap nog steeds aanwezig is en niet schoongemaakt is door de schoonmaker. De bestuurder zal dit
onder de aandacht brengen van de schoonmaker.
De heer F. Pordon (Joseph Haydnlaan 6) vraagt hoe het zit met de reparaties die in augustus 2017
aan zijn balkon zijn uitgevoerd. Het balkon ligt niet goed op afschot, waardoor water blijft liggen na
een regenbui. De voorzitter meldt dat hij dit samen met de bestuurder verder zal oppakken.
Vervolgens krijgt de voorzitter, de heer Roel Klooster, het woord. Hij meldt dat het
tegelwerk/bestrating van het trottoir op het binnen terrein op de kopse kanten, niet al te best is. Hij
heeft bij de gemeente navraag gedaan of er vanuit de gemeente financieringsmogelijkheden zijn
om deze problemen te verhelpen. Het antwoord was duidelijk vanuit de gemeente, de VvE hoeft
niet te rekenen op financiële steun. Vervolgens zijn er offertes opgevraagd bij meerdere partijen en
de partij die het gunstigste heeft ingeschreven kan de problemen verhelpen voor een bedrag van
om en nabij de € 500,00 exclusief BTW. Het advies van hem is om hiervoor akkoord te geven. Alle
aanwezigen gaan akkoord met opdrachtverstrekking en genoemd bedrag, waarbij de kosten ten
laste van de reserves mogen worden gebracht.
Vervolgens geeft hij aan, dat hij samen met de technische commissie bereid is om de isolatie van
de warmte transportleidingen van de doorgangen in bepaalde garages op orde te willen brengen.
De kosten die hiermee gepaard gaan zullen enkele tientjes zijn. Meerderheid van stemmen geeft
hiervoor akkoord, waarbij de kosten ten laste van de reserves kunnen worden gebracht.
Vervolgens wordt er een melding gemaakt over de fietsen die bij de doorgang worden geplaatst,
waardoor de doorgang helemaal geblokkeerd wordt. De bestuurder zal hierover een brief opstellen
en naar de eigenaren verzenden.
Als laatste krijgt de bestuurder het woord en hij geeft aan, dat er formeel nooit opdracht aan de
heet Theo Vermeij is gegeven voor het onderzoeken van de vochtproblematiek in het appartement
van mevrouw M.S. Oostrum. De kosten die met de uitvoer van zijn werkzaamheden gepaard gaan,
bedragen € 50,00. Hij vraagt aan de aanwezigen of er personen zijn die bezwaar hebben tegen
betaling van deze kosten aan de heer Vermeij. Deze zijn er niet, waarna de bestuurder meldt dat hij
zorg zal dragen voor betaling, waarbij de kosten ten laste van de reserves zullen worden geboekt.
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ten laste van de reserves mogen worden gebracht. Tevens zal er vooraf consensus tussen de
eerder genoemde personen moeten zijn over de uitvraag naar de betreffende partijen die in gaan
schrijven. Over de uitkomst worden de leden schriftelijk op de hoogte gesteld.
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Besluitenlijst:
Datum:

5.1.

27-11-18

5.2.

27-11-18

6.

27-11-18

Omschrijving:
Brief naar de eigenaren sturen met de vraag of zij hun
appartement verhuren als geheel of kamerverhuur
toepassen.
Contact opnemen met verzekeraar omtrent de
financiële conseq uenties die "kamer verhuur "c.q.
"verkamering", als gevolg heeft en dit schriftelijk
communiceren aan de eigenaren.

Wie:

Z.s.m.

VVE
Beheer

Z.s.m .

T.z.t.

Tot de
volgende
reguliere ALV

VVE
Beheer

8.

27-11-18

9.1.

27-11-18

9.2.

27-11-18

Aanpassen advies SDZ, is afgewezen.

N.v.t.

9.3.

27-11-18

Offerte opvragen bij drie extern deskundige
bouwkundigen voor uitvoer van diverse
werkzaamheden.

Z.s.m.

11.1

27-11-18

11.2.

27-11-18

11.3.

27-11-18

11.4.

27-11-18

11.5.

27-11-18

Uitgevoerde reparatiewerkzaamheden aan balkon van
het appartement gelegen aan de Josep h Ha ydnlaan
6, onderzoeken en aanvullende acties ondernemen
waar nodig.
Bedrag van € 500,00 exclusief BTW is vastgesteld
voor het verhelpen van de problemen met de
bestrating op het binnenterrein.
Het isoleren van de warmtetransportleidingen in
sommige garages is goedgekeurd.
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N.v.t.

Z.s.m .

Z.s.m.

Z.s.m.

Brief versturen inzake het stallen van fietsen bij de
doorgang van het complex.
Onkostenvergoeding ad € 50,00 voor de heer Theo
Vermeij inzake uitgevoerd onderzoek
vochtproblematiek, wordt vanuit de reserves van de
VvE voldaan.
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VVE
Beheer
VVE
Beheer
+
VZ en Vice
VZ

Voorstel(len) omtrent "verhuur", "kamer verhuur" en
"bed & breakfast", bestemd voor opname in het HHR,
voorbereiden en met de vergaderstukken voor de
volgende reguliere ledenvergadering mee sturen.
Voorbereidingen treffen tot het wijzigen van de akte
van splitsing n.a.v. het onttrekken van de kozijnen met
ramen en deuren van de niet gemeenschappelijke
ruimten uit de gemeenschappelijkheid van de VvE.
Besluit tot uitvoer diverse werkzaamheden aan de drie
kopgevels is herroepen.

Termijn:

Z.s.m.

Z.s.m.

VVE
Beheer
De heer
Deremaux
Bestuurder,
voorzitter,
vicevoorzitter
en twee
boukundige
eigenaren
VVE

Beheer
+
Voorzitter
VVE
Beheer
Voorzitter
+
TC
VVE
Beheer
VVE
Beheer

"Tra
NEDERUND *
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Actiepunt:

Aan de leden van de Vereniging

Betreft: informatie bij de taxatie
Versie: 20150609.001

Geachte leden,

VVE Beheer B.V. 000251736 - 1

Voor uw vereniging van eigenaars is een taxatie opgesteld conform artikel 7:960 BW, ter
vaststelling van de juiste herbouwwaarde. De opstalverzekering van uw VvE is inmiddels
afgestemd op deze taxatie. De VvE voldoet hiermee aan de eisen in de akte van splitsing of het
vigerend reglement. U kunt de taxatie, verzekeringspolis en -voorwaarden vinden in ons Portaal
2100 (https://portaal.vve-beheer.nl).
In de taxatie zijn vaste waarden opgenomen voor sanitaire voorzieningen, keukens en andere
nagelvaste inrichting. Als zij in uw appartement een hogere waarde hebben dan in het
taxatierapport vermeld staat, dan verdient het aanbeveling een meerwaardeverzekering
(“huurdersbelang” of “eigenaarsbelang”) af te sluiten.
Wij raden u daarom aan deze taxatie en de nieuwe verzekeringspolis en -voorwaarden goed
door te lezen en te bepalen of in uw geval een aanvullende opstalverzekering nodig is. Neem
hiervoor contact op met uw verzekeringstussenpersoon of uw verzekeraar, die u ook kan
adviseren als de taxatie van ongetaxeerde meerwaarde rept – vaak is een aanvullende
1
verzekering dan niet nodig.
Wij adviseren u bovendien altijd een inboedelverzekering af te sluiten om dekking te hebben bij
schade aan uw verhuisbare eigendommen die als inboedel worden getypeerd. Zij dekt
eventueel ook vervangende huisvesting als uw woning onverhoopt onbewoonbaar zou blijken
als gevolg van brand-, storm- of waterschade. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn!
Mocht u vragen hebben omtrent de taxatie gelieve u contact op te nemen met uw vaste
contactpersoon van ons kantoor.
Vertrouwende u hiermee van dienst geweest te zijn en met vriendelijke groeten,

VVE Beheer BV

1

De ongetaxeerde meerwaarde is een opgetelde gemiddelde meerwaarde die berekend is aan de hand van de

commerciële waarde van de appartementen. Er is niet in bepaald welke waarde expliciet voor uw appartement als
meerwaarde geldt. Dat is bewust omdat meerwaarde fluctueert doordat eigenaars steeds opstalzaken zaken toevoegen
en/of weghalen. Denk daarbij aan inbouwkasten, harde, verlijmde vloeren (als u die ingevolge het reglement mag
neerleggen), zoals tegels of parket, verlaagde plafonds, etc., etc.
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gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:46

Polisblad
onroerend goed verzekerd

Bestuurdersaansprakelijkheid

Verzekeringnemer
Vereniging van Eigenaren Brahmsln 255/301,J.Haydnln 2/80 WE beheer B.V.
Postbus 1192
2280 CD RIJSWIJK

Polisnummer
338500
Intermediair 10045
Kok Assurantiën B.V.

Mutatiedatum/-reden
Contractvervaldatum
Premietermijn

: 01-01-2020, reden: nieuwe verzekering
: 01-01-2021, met stilzwijgende verlenging voor 12 maanden
: 12 maand(en)

Premievervaldatum

: 01-01-2021

Verzekerden

: zie de van toepassing zijnde polisvoorwaarden

Verzekerde som

: tot een maximum van € 1.000.000,-- per aanspraak en per verzekeringsjaar

Polisvoorwaarden

Clausules
Bestuurder - VVE Beheerder
In aanvulling op hetgeen hierover in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden is bepaald, wordt als bestuurder
aangemerkt de rechtspersoon die overeenkomstig het toepasselijke recht op statutair voorgeschreven wijze is of was
benoemd tot lid van het orgaan, dat is belast met het besturen van verzekeringnemer.

Termijnpremie
De premie per 12 maand(en) bedraagt
Prolongatiekosten

€
€

270,00

Assurantiebelasting
Totaal per 12 maand(en)

€
€

56,83
327,43

0,60

Notaspecificatie
Verrekening over periode van 01-01-2020 tot 01-01-2021:

Rotterdam, 10 december 2019
WE Assuradeuren
als aevolmachtiade Markel Insurance SE

Polis - 1907_ass_pol_01-01-2020_best_482889
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Totale premie
Opmaak-/mutatiekosten
Assurantiebelasting

. aal te verrekenen

/

'

I
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€
€
€
€

270,00
4,00
57,54
331,54

VVE Beheer B.V. 000482889 - 1
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Onderdeel van Schouten Zekerheid

Vereniging van Eigenaren Brahmsln 255/301,J.Haydnln 2/80 WE beheer B.V.
WE Beheer B.V.
Afdeling Verzekeringen
Postbus 1192
2280 CD RIJSWIJK

Rotterdam, 13 december 2019
Ons kenmerk
511301 / 1907
Behandeld door
Paul Philo
Betreft

Bestuurdersaansprakelijkheid met polisnummer 338500

Geachte heer, mevrouw,

VVE Beheer B.V. 000482889 - 2

Bijgaand ontvangt u de polisbescheiden van de door u aangevraagde verzekering.
Wij hebben de polis gecontroleerd en vertrouwen erop dat alle gegevens correct
zijn vermeld. Toch blijft het belangrijk dat u zelf ook controleert of alle vermelde
gegevens juist zijn.
Wilt u kontakt opnemen met ons kantoor als er eventuele onjuistheden zijn?
Met vriendelijke groet,
Kok Assurantiën B.V.

Adfic Bare Big/ ....Au asinta,
:_.
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en financieel advies

GESCAt\!n

Polisnummer:

i

bij
rechtsbijstand

Ingangsdatum

01-03-2008

Einddatum
Contractsduur:

01-03-2009
12 maanden
doorlopend
EUR
EUR
EUR

464,00
3,63
32,73

Totaal

EUR

500,36

afgifte

2008

voor VVE's

Vereniging van Eigenaars
Brahmsln 255/301,J.Haydnln
VVE beheer B.V.
Postbus 1192
2280 CD RIJSWIJK

Premie tot 01-03-2009
Administratiekosten
Assurantiebelasting

Reden

MAART

Verzekeringnemer

61063886

Van toepassing

13

zijn de algemene
polisblad

Volgende premie vanaf 01-0,3-2009
EUR
464,00 per
12 maanden
excl. kosten en assurantiêbelasting.

ALG.VW

verzekeringsvoorwaarden

: nieuwe

2/80

05/06

verzekering

Soort polis

Das rechtsbijstandverzekering

Hoedanigheid

Vereniging

van Eigenaren

Adres/plaatsnaam:

Brahmslaan

255-301/J.Haydnlaan

Premieopbouw

64 appartementsrechten

voor ondernemers

VVE Beheer B.V. 000031973

Polisblad behorende
Soort verzekering

2-80 te Leiden

ad EUR 7,25

=

EUR464

Clausules:
Op deze verzekering
is (zijn) van toepassing de
- Vereniging van appartementseigenaren
- DAS rechtsbijstand
voor ondernemers optimaal
- Uitsluiting
arbeidsrechtelijke
geschillen
- Verenigingsrecht

dam, 26 februari 2008
htsbijstand N.V.
/achtigde,
urantiën
.V.

Vliestt>laak 196 1""3012 KN Rotterdam
E info@assurantien.com
Polis - 1907_ass_pol_01-03-2008_recht_31973

I""

,. Postbus 410 I"" 3000 AK Rotterdam

I www.assurantien.coml.."

Bank ABN-AMRü

50.17.23.102

180

I""
I""

T 010 401 85 01 I"" F 010 414 39 53
Postbank 670802 I"" KvK R'dam 24186147

NVGA

gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:46

KOK

Verzekeringen, hypotheken
en financieel advies

Vervolgblad,
behorende bij polisblad rechtsbijstand
volgens polisnummer
61063886 d.d. 26 februari 2008

Vereniging

voor VVE's

van appartementseigenaren

In afwijking van het artikel 'De uitsluitingen'in
de bijzondere
polisvoorwaarden
van de rechtsbijstand
verzekering voor
ondernemers geeft deze verzekering tevens aanspraak op
rechtsbijstand
voor geschillen voortvloeiende
uit het
appartementsrecht.

Uitsluiting

arbeidsrechtelijke

Kwesties rond het optreden
uitgesloten.
Verenigingsrecht

geschillen

als werkgever

zijn van de polisdekking

(B69)

We~tblaak196"3012KN
EinfCl@a~surantien.com"
Polis - 1907_ass_pol_01-03-2008_recht_31973

Rotterdam,.
I www.assurantien.com

Po~tbus410"

3000AKRotterdam,.

,. BankABN-AMRO

50.17.23.102

181

T0104018501

VVE Beheer B.V. 000031973

In aanvulling op het bepaalde in de op de verzekering van
toepassing<zijnde
bijzondere polisvoorwaarden,
geeft de
verzekering
tevens aanspraak op rechtsbijstand
voor geschillen
voortvloeiende
uit het verenigingsrecht.

,. F0104143953

,. Postbank 670802,.

KvK R'dam 24186147

NVGA

gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:46

10107
KOKP!urantiën

ONTVANGEN
19 JUL 2018
WE Beheer

I
____________

glasverzekering

Verzekeringnemer
Vereniging van Eigenaren Brahmsln 255/301,J.Haydnln 2/80 VVE beheer B.V.
Postbus 1192
2280 CD RIJSWIJK

Risicogegevens
Risicoadres

Bouwaard
Bestemming
Dekking(en)
• Glasverzekering
Indexcijfer

Polisnummer
552320061239
Intermediair 10045
Kok Assurantiën B.V.

:01-08-2018, reden: Wijziging condities
: 01-08-2018, met stilzwijgende verlenging voor 12 maanden
: 12 maand(en)
:01-08-2018
Dit aanhangsel vervangt alle eerder afgegeven polisbladen/-aanhangsels

: Brahmsln 255-289 oneven, 2324 AK te LEIDEN
Brahmslaan garages G1-G18, 2324 AK te LEIDEN
Brahmslaan 291-301 oneven, 2324 AL te LEIDEN
Joseph Haydnlaan 2-80 even en garages G19-G37, 2324 AS te LEIDEN
: van steen gebouwd met harde dekking
: woonappartementen
Premie
€
2.008,07
: 126,0

Polisvoorwaarden
Polismantel BB / januari 2016
ClaUSUles (zie clausuleblad)

voor alle dekkingen : Soort glas
voor alle dekkingen : Verzekerd glas
voor alle dekkingen : Glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen
voor alle dekkingen : Meeverzekerd glas

Termijnpremie
Totale premie per 12 maand(en)
Prolongatiekosten
Assurantiebelasting
Totaal per 12 maand(en)

€
€
€
€

2.008,07
0,57
421,81
2.430,45

Rotterdam, 9 juli 2018
VVE Assuradeuren
als gevolmachtigde van VIVAT Schadeverzeke'= N ' .fdeling volmachten

Zie vervolgblad
Polis - 1907_ass_pol_01-08-2018_gls_384486
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gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:46

VVE Beheer B.V. 000384486 - 1

Mutatiedatum/-reden
Contractvervaldatum
Premietermijn
Premievervaldatum

Polisaanhangsel

KOKP!

surantiën

Vervolgblad, behorende bij polis 552320061239
Verzekeringnemer: Vereniging van Eigenaren Brahmsln 255/301,J.Haydnln 2/80
WE beheer B.V.

Clausuleblad
Voor alle dekkingen: Soort glas
Zowel enkele als dubbele beglazing
Voor alle dekkingen: Verzekerd glas
Het glas aanwezig in ramen, deuren en bovenlichten, dienende tot lichtdoorlating aanwezig in het gebouw.
Voor alle dekkingen: Glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen
In tegenstelling tot hetgeen in de polisvoorwaarden genoemd staat biedt deze verzekering ook dekking voor het risico van
glasbreuk voor het glas aanwezig in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen.

VVE Beheer B.V. 000384486 - 2

Voor alle dekkingen: Meeverzekerd glas
Al het glas dienende tot lichtdoorlating aanwezig in de gemeenschappelijke ruimten.

Polis - 1907_ass_pol_01-08-2018_gls_384486
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gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:46

IIOIIru

ONTVANGEN

rantiën

Ak..

19 JUL 2018

WE Beheer

Postbus 8789
3009 AT Rotterdam
T +31 (0)10 288 49 73
E info@assurantien.com
W www.assurantien.com
BTW NL8138.94.943.B01
KvK 24186147
AFM 12006355
BIC INGBNL2A
IBAN NL47 INGB 0000 670802
Powered by Schouten Zekerheid

Vereniging van Eigenaren Brahmsln 255/301,J.Haydnln 2/80 WE beheer B.V.
Postbus 1192
2280 CD RIJSWIJK

Rotterdam, 18 juli 2018
Ons kenmerk
51130 / 1907
Behandeld door
Paul P jlo
Betreft

glasverzekering met polisnummer 552320061239

Met referte aan onze e-mail van 18 juli jl. aan de heer S. Kalpoe zenden wij u bijgaand
wijzigingsaanhangsel behorende bij de hierbovenDvermelde verzekering.
Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Kok

AdBz 071r7A

gt.QBN asintat;

Schouten Zekerheid is sinds 1953 onafhankelijk verzekeringsmakelaar en zelfstandig volmachtbedrijf voor bedrijven, instellingen, branche-/beroepsorganisaties en
particulieren. Alle diensten van Schouten Zekerheid Holding B.V. en geleerde ondernemingen, waaronder Kok Assurantiën B.V., wordengebruiker
verrichtjeffreykling
op basis
van
de
Polis - 1907_ass_pol_01-08-2018_gls_384486
datum
06-01-2021
17:46
184
dienstenwijzer én algemene voorwaarden. Deze kunt u raadplegen op www.assurantien.com en worden u op eerste verzoek toegestuurd.

VVE Beheer B.V. 000384486 - 3

Geachte heer/mevrouw,

(P)

ONTVANGEN

KOKrurantën

AL

19 JUL 2019

VVE Beheer

Polisaanhangsel
opstal -woonappartementen-

Verzekeringnemer
Vereniging van Eigenaren Brahmsln 255/301,J.Haydnln 2/80 VVE beheer B.V.
Postbus 1192
2280 CD RIJSWIJK
Mutatiedatum/-reden
Contractvervaldatum
Premietermijn
Premievervaldatum

Polisnummer
552310061423
Intermediair 10045

Kok Assurantiën B.V.
01-08-2018, reden: Wijziging condities
01-08-2019, met stilzwijgende verlenging voor 12 maanden
12 maand(en)
01-08-2019
Dit aanhangsel vervangt alle eerder afgegeven polisbladen/-aanhangsels

Brahmslaan 291-301 oneven en garages G19-G37, 2324 AL te LEIDEN
Joseph Haydnlaan 2-80 even, 2324 AS te LEIDEN
Bouwaard
: van steen gebouwd met harde dekking
Bestemming
: 64 woonappartementen, garages en bergingen
Dekking(en)

Premie

• extra-uitgebreid
getaxeerd op woonappartementen inclusief funderingen

€

4.558,93

€

879,74

Verzekerd bedrag
Premiepromillage
Indexcijfer

: € 10.361.200,00
: 0,4400 0/00
: 126,0

• extra-uitgebreid
eigenaarsbelang in woonappart.
Verzekerd bedrag
: € 1.999.400,00
Premiepromillage
Indexcijfer

: 0,4400 0/00
: 126,0

Polisvoorwaarden
Polismantel BB / januari 2016
ClaUSUles (zie clausuleblad)
voor alle dekkingen : Appartementsclausule 2915
voor alle dekkingen : Eigen risico waterschade
voor alle dekkingen : Eigen risico stormschade
voor alle dekkingen : 4089 Hagel
voor alle dekkingen : Garantie tegen onderverzekering incl. eigenaarsbelang (VVE's)
voor alle dekkingen : Individuele appartementsgerechtigde is meeverzekerd
voor alle dekkingen : Bijzondere voorwaarden gebouwenverzekering
voor alle dekkingen : Indexreeks Troostwijk

Polis - 1907_ass_pol_01-08-2018_opst_384496
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Zie vervolgblad
gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:46

VVE Beheer B.V. 000384496 - 1

Risicogegevens
Risicoadres
Brahmsln 255-301 on garages G1-G18, 2324 AK te LEIDEN

KOKurantiën

Vervolgblad, behorende bij polis 552310061423
Verzekeringnemer: Vereniging van Eigenaren Brahmsln 255/301,3.Haydnln 2/80
WE beheer B.V.

€
€
€
€

5.438,67
0,57
1.142,24
6.581,48

VVE Beheer B.V. 000384496 - 2

Termijnpremie
Totale premie per 12 maand(en)
Prolongatiekosten
Assurantiebelasting
Totaal per 12 maand(en)

Notaspecificatie
Verrekening over periode van 01-08-2018 tot 01-08-2019:

Totale premie
Opmaak-/mutatiekosten
Assurantiebelasting
Totaal te verrekenen

€
€
€
€

5.438,67
4,00
1.142,97
6.585,64

Rotterdam, 10 juli 2018
WE Assuradeuren
als gevolmachtigde van VIVAT Schadeverzeke

Polis - 1907_ass_pol_01-08-2018_opst_384496

fdeling volmachten
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Zie vervolgblad

gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:46

KO

Krsuranien

Vervolgblad, behorende bij polis 552310061423
Verzekeringnemer: Vereniging van Eigenaren Brahmsln 255/301,J.Haydnln 2/80
WE beheer B.V.

Clausuleblad
Voor alle dekkingen: Appartementsclausule 2915
De verzekeringnemer die op de polis staat treedt ook op voor de andere belanghebbenden. Zolang het eigendom van het
verzekerde gebouw is gesplitst in appartementsrechten gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
Als een eigenaar iets doet of nalaat waardoor wij volgens de wet of de verzekeringsvoorwaarden geen (volledige)
schadevergoeding hoeven te betalen, dan heeft dit geen gevolgen voor andere rechten op grond van deze polis. Wij
hebben het recht om de uitgekeerde schade op de betreffende eigenaar te verhalen voor zover de Bedrijfsregeling
Brandregres daaraan niet in de weg staat. Als artikel 5:136 lid 4 BW van toepassing is, dan zal de schadevergoeding niet
aan de hiervoor bedoelde eigenaar worden betaald maar aan de Vereniging van Eigenaars. Als de schadevergoeding meer
dan EUR 11.345 is, dan moet op de vergadering van de vereniging van eigenaars bepaald worden aan wie de
schadevergoeding moet worden betaald. Dit moet blijken uit de notulen die door de voorzitter van de vergadering
gewaarmerkt zijn. Door de schadevergoeding op deze wijze te verstrekken zijn wij volledig gekweten tegenover alle
belanghebbenden.

verboden, verdovende of stimulerende middelen, dan is de schade aan het appartement waarin de handel, teelt of
productie plaatsvond niet verzekerd.
Kan de verzekerde aantonen dat de schade hierdoor niet is ontstaan of is vergroot, dan is de schade wel verzekerd.
Andere uitsluitingen blijven van toepassing.
Voor alle dekkingen: Eigen risico waterschade
Voor elke onder deze polis gedekte schade ontstaan door water heeft u een eigen risico van EUR 500 per gebeurtenis.
Voor alle dekkingen: Eigen risico stormschade
Op elke verschuldigde schadevergoeding ter zake van schade door storm geldt een eigen risico van 2 0/0o van het
verzekerd bedrag met een minimum van € 250,-- en een maximum van € 1.250,-- per gebouw per gebeurtenis.
Dit eigen risico geldt niet voor glasschades.
Voor alle dekkingen: 4089 Hagel
Het dak, de dakgoten en de afvoerpijpen van het in de polis omschreven gebouw zijn verzekerd tegen
plotselinge materiële schade veroorzaakt door of ten gevolge van op de locatie opgetreden hagel. De schade
wordt vergoed tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag. Per gebeurtenis wordt bij schade door hagel,
het eigen risico dat geldt bij schade door storm, in rekening gebracht. Is de schade ontstaan door storm én
door hagel, dan wordt het eigen risico slechts één keer in rekening gebracht.
Voor alle dekkingen: Garantie tegen onderverzekering incl. eigenaarsbelang (VVE's)
Bij schade wordt geen beroep gedaan op onderverzekering. Deze garantie is gebaseerd op de waardebepaling door
Troostwijk Taxaties d.d. 12-6-2017.
Deze waardebepaling heeft de kracht van partijentaxatie.
De garantie geldt uitsluitend voor het getaxeerde gebouw inclusief het eigenaarsbelang in de woonappartementen en is
van kracht vanaf het moment dat de waardebepaling heeft plaatsgevonden.
Deze garantie blijft geldig tot 6 jaar na de datum van de waardebepaling.
De garantie vervalt indien wijzigingen, die gevolgen hebben voor de waarde van het (de) verzekerde object(en) worden
doorgevoerd zoals verbouwing, aanbouw etc. Dit is niet van toepassing bij wijzigingen in de verzekerde bedragen als
gevolg van het toepassen van indexering.
De waardegrondslag voor gebouwen is herbouwwaarde.
Voor alle dekkingen: Individuele appartementsgerechtigde is meeverzekerd
Als verzekerde worden tevens beschouwd: de individuele appartementsgerechtigden
Voor alle dekkingen: Bijzondere voorwaarden gebouwenverzekering
Van de algemene voorwaarden zijn van toepassing de bijzondere voorwaarden gebouwenverzekering.
Voor alle dekkingen: Indexreeks Troostwijk

Polis - 1907_ass_pol_01-08-2018_opst_384496
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Zie vervolgblad
gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:46

VVE Beheer B.V. 000384496 - 3

- Als blijkt dat in een of meerdere ruimtes van het verzekerde gebouw sprake is van handel, teelt of productie van

rurantiën

KOK

Vervolgblad, behorende bij polis 552310061423
Verzekeringnemer: Vereniging van Eigenaren Brahmsln 255/301,J.Haydnln 2/80
WE beheer B.V.

VVE Beheer B.V. 000384496 - 4

Anders dan in de polisvoorwaarden is bepaald, wordt het verzekerd bedrag, en als gevolg daarvan de premie, jaarlijks per
premievervaldatum verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten overeenkomstig het laatste door Troostwijk Taxaties
vastgestelde indexcijfer voor woningbouw.

Polis - 1907_ass_pol_01-08-2018_opst_384496
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gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:46

KO

Postbus 8789
30+9 1 ( Rotterdam

K assurantiën

AL.

O I ~ I V /-~A~ ~ ~ 1 ®
19 JUL 2018
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WE
\V/
LW ~Y eer

T +31
3 (0)10 288 49 73
E info@assurantien.com
W www.assurantien.com
BTW NL8138.94.943.B01

KvK 24186147
AFM 12006355
BIC INGBNL2A
IBAN NL47 INGB 0000 670802
Powered by Schouten Zekerheid

Vereniging van Eigenaren Brahmsln 255/301,J.Haydnln 2/80 VVE beheer B.V.
Postbus 1192
2280 CD RIJSWIJK

Rotterdam, 18 juli 2018
511301 / 1907
Ons kenmerk
Behandeld door
Paul Phil
Betreft

opstal -woonappartementen- met polisnummer 552310061423

Bijgaand zenden wij u het wijzigingsaanhangsel behorende bij de hierboven
vermelde verzekering.
Met referte aan onze e-mail van 18 juli jl. aan de heer S. Kalpoe zenden wij u bijgaand
wijzigingsaanhangsel behorende bij de hierboven❑vermelde verzekering.
Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
sura ti • B
Ko

Adflz 070A

4.GBN asinta$

Schouten Zekerheid is sinds 1953 onafhankelijk verzekeringsmakelaar en zelfstandig volmachtbedrijf voor bedrijven, instellingen, branche-/beroepsorganisaties en
jeffreykling
datum
06-01-2021
17:46
van Schouten Zekerheid Holding B.V. en gelieerde
ondernemingen, waaronder Kok Assurantiën B.V., wordengebruiker
verricht
op basis
van
de
189
dienstenwijzer en algemene voorwaarden. Deze kunt u raadplegen op www.assurantien.com en worden u op eerste verzoek toegestuurd.
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Geachte heer/mevrouw,
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Polisaanhangsel

w.a.- huiseigenaren
Polisnummer
552335061238

Verzekeringnemer
Vereniging van Eigenaren Brahmsln 255/301,J.Haydnln 2/80 VVE beheer B.V.
Postbus 1192
2280 CD RIJSWIJK

Intermediair 10045
Kok Assurantiën B.V.

Mutatiedatum/-reden
Contractvervaldatum

: 16-06-2017, reden: verhoging herbouww.

Premietermijn

: 12 maand(en)

Premievervaldatum

: 01-08-2017

: 01-08-2018, met stilzwijgende verlenging voor 12 maanden
Dit aanhangsel vervangt alle eerder afgegeven pollsbladen/-aanhangsels

Verzekerde hoedanigheid
Eigenaar/exploitant van panden
Risicoadres
Brahmslaan 291-301 oneven en G19-G37, 2324 AL te LEIDEN
Joseph Haydnlaan 2-80 even, 2324 AS te LEIDEN
Verzekerd bedrag aansprakelijkheid
€ 2.500.000 per aanspraak, met een maximum van 2 maal dit bedrag per verzekeringsjaar
Premie
€
756,20

Dekking(en)
• W.A. Huiseigenaren
Premiegrondslag

: € 9.950.000,00

Eigen risico
Premiepromillage

: € 125,00 per aanspraak voor schade aan zaken

Indexcijfer

: 121,0

: 0,0760 0/00

Polisvoorwaarden
AVB-H 2016 Aansprakelijkheid Eigenaren van Gebouwen (AVH)
Clausules

(zie clausuleblad)

voor alle dekkingen
voor alle dekkingen

: Aansprakelijkheid leden van de V.V.E.
: Indexclausule

Termijnpremie
Totale premie per 12 maand(en)

€

Assurantiebelasting

€
€

Totaal per 12 maand(en)

€

Prolongatiekosten

756,20
0,57
158,92
915,69

Notaspecificatie
Verrekening over periode van 16-06-2017 tot 01-08-2017:

Rotterdam, 19 juni 2017

i
i

VVE Assuradeuren
als gevolmachtigde van Reaal Schadeverzeke

Totale premie

€

7,35

Opmaak-/mutatiekosten

€

4,00

Assurantiebelasting
Totaal te verrekenen

€

2,38

€

13,73

/ (~,
I

N. . - deling volmachten

Zie vervolgblad
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Brahmslaan 255-289 oneven en G1-G18, 2324 AK te LEIDEN

KOK
®®

Vurantiën

Vervolgblad, behorende bij polis 552335061238
Verzekeringnemer: Vereniging van Eigenaren Brahmsln 255/301,J.Haydnln 2/80
VVE beheer B.V.

Clausuleblad
Voor alle dekkingen: Aansprakelijkheid leden van de V.V.E.
Deze verzekering dekt mede het risico van aansprakelijkheid van de leden van de V.V.E. afzonderlijk in hun hoedanigheid
van appartementseigenaren. De aansprakelijkheid van de leden van de V.V.E. ten opzichte van elkaar is meeverzekerd,
evenwel met uitsluiting van schade aan onroerende zaken.
Voor alle dekkingen:
Indexclausule
De premie voor deze verzekering is gebaseerd op de bovengenoemde herbouwwaarde, die jaarlijks wordt aangepast aan

VVE Beheer B.V. 000324300 - 2

de hand van het indexcijfer voor woningbouw dat wordt gepubliceerd door Troostwijk. In afwijking van bijbehorende
polisvoorwaarden zal de premie jaarlijks automatisch worden aangepast.
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Vereniging van Eigenaren Brahmsln 255/301,J.Haydnln 2/80 VVE beheer B.V.
Postbus 1192
2280 CD RIJSWIJK

Rotterdam, 26 juni 2017
Ons kenmerk
511301 / 1907
Behandeld door
Paul Philo
Betreft

w.a.- huiseigenaren met polisnummer 552335061238

Geachte heer/mevrouw,

VVE Beheer B.V. 000324300 - 3

Bijgaand zenden wij u het wijzigingsaanhangsel behorende bij de hierboven
vermelde verzekering.
Dit aanhangsel is opgemaakt in verband met aanpassing van de herbouwwaarde
die dient als basis voor de premieberekening.
Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u altijd kontakt met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Kok
./` P.Vy7

2.2 JA./

Adfiz

6BN asintaC}

Schouten Zekerheid is sinds 1953 onafhankelijk verzekeringsmakelaar en zelfstandig volmachtbedrijf voor bedrijven, instellingen, branche-/beroepsorganisaties en
particulieren. Alle diensten van Schouten Zekerheid Holding B.V. en gelieerde ondernemingen, waaronder Kok Assurantiën B.V., worden verricht op basis van de
dienstenwijzer en algemene voorwaarden. Deze kunt u raadplegen op www.assurantien.com en worden u op eerste verzoek toegestuurd.
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Pakketverzekering VvE's - Kok
Fijn dat u een aanvraag bij ons heeft gedaan. Voor de aanvraag van een verzekering of financiële dienst hebben wij een
aantal gegevens van u nodig. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de
verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, voor relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Wilt u zo
vriendelijk zijn om alles zo zorgvuldig en volledig mogelijk in te vullen en aan te kruisen wat van toepassing is.
Deze aanvraag betreft een:
0 Offerte aanvraag

• Aanvraag nieuwe verzekering 0 Wijziging polisnummer

Naam vereniging
Administratief beheerder

VvE Brahmslaan 255/301

Code Vereniging

1907

VVE Beheer B.V. 000396711 - 1

Uw gegevens

0 Nee •ja, namelijk

Contactpersoon

Bekend

Incassoadres

Bekend

Postcode

Bekend

Plaats

Bekend

Telefoonnummer

Bekend

E-mailadres

Bekend

IBAN rekeningnummer

Bekend

Datum van oprichting

Bekend

Als uw vestigingsadres afwijkt van uw postadres, kunt u dat hieronder opgeven (hoofdvestiging):
Vestigingsadres
Postcode

Plaats

Naam (namen) van de bevoegde functionaris(sen) van of namens de vereniging:
naam

Bekend

Geboortedatum

Naam

Bekend

Geboortedatum

Aanvraag betreft
Verzekeringen

• Gebouw
■ Glas woonappartementen
❑ Glas bedrijfsruimten
■ Aansprakelijkheid
■ Rechtsbijstand
0 Bestuurdersaansprakelijkheid

Ingangsdatum

Z.s.m.

Contractduur

• 1 jaar doorlopend
0 5 jaar* met stilzwijgende verlenging van 1 jaar ( met gratis taxatie bij minimaal 10
appartementen)
0 Vaste (premie/contracts)vervaldatum 1 januari
Pagina 1 van 10
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Herbouwwaarden (in EUR)
Totaal

Zie offerte

Woonappartementen

Zie offerte

Winkels / bedrijfsruimten

N.v.t.

Parkeergarage

N.v.t.

• Inclusief fundamenten

Zie offerte.

• Meeverzekeren

Gratis taxatie (bij minimaal
10 appartementen)
Straat en huisnummers

0 Ja

VVE Beheer B.V. 000396711 - 2

Eigenaarsbelang in
woonappartementen (in
EUR)

0 Exclusief fundamenten

0 Niet meeverzekeren

• Nee

Zie offerte.

Postcode

Plaats

Wat is de bestemming van
de zakelijke ruimten?

N.v.t.

Aantal appartementen met
woonbestemming

Zie offerte.

Aantal appartementen met
zakelijke bestemming

N.v.t.

de vereniging bestaat uit:
Aantal appartementsrechten

Zie offerte.

aantal appartementsrechten
bestemd voor bergingen of
parkeerplaatsen
Onderhoudstoestand
gebouw

• Goed

Bouwjaar

1968

Toelichting renovatie

N.v.t.

0 Voldoende 0 Slecht, toelichting
Renovatiejaar (indien van
toepassing)

Monumentaal pand

0 Ja

Bouwaard muren

• Steen 0 Anders, namelijk

Verdiepingsvloeren

0 Hout

• Nee

• Beton
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Dakbedekking

0 Pannen

Is er asbest dakbedekking of
asbest gevelbekleding
aanwezig?

• Nee Oja, namelijk (m2):

Zo ja, wordt het asbestdak
en de eventuele asbest
gevelbekleding binnen 2 jaar
na ingangsdatum van deze
verzekering gesaneerd?

0 Ja

0 Nee

Inpandige garage

0 Ja

• Nee

Leegstaande
woonappartementen

• Nee OJa, aantal en duur

Leegstaande bedrijfsruimten

• Nee Oja, aantal en duur

Is er sprake van
kamerverhuur / bed and
breakfast / AirBnB

0 Nee • ja. Adressen, aantal en duur verhuurde kamers per adres opgeven

Is er sprake van verhuur van
leegstaande koop
(woon)appartementen

• Nee OJa, aantal en nieuwe bestemming(en) per adres

Bitumen

Nog net bekend.

Overige gegevens
Zijn er gevaar verhogende
omstandigheden /
belending(en)

• Nee OJa, namelijk

Gegevens brandbeveiliging en opslag brandbare materialen
De volgende vragen hoeft u alleen te beantwoorden als er naast particulieren bewoning sprake is van bedrijfsmatig
gebruik van het gebouw
Is er sprake van opslag van
brandbare materialen of
afval op het terrein?

0 Nee

0 Ja

Zo ja, wat is opgeslagen en
wat is de afstand tot
gebouw/luifels/daken?
Wat is de bouwaard van de
scheidingswanden tussen de
bedrijfseenheden?
Is er een gecertificeerd automatisch brandmeldingssysteem met doormelding naar de brandweer aanwezig?
O Nee

O ja

Welke blusmiddelen zijn
aanwezig?
Worden blusmiddelen
periodiek door een erkend
bedrijf geïnspecteerd?

0 Nee

0 Ja

Is de CV-ruimte vrij van
opslag

0 Nee

0 Ja
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0 Mastiek • Anders, namelijk

KOK '
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Glasverzekering
Indien glas wordt meeverzekerd is het enkel en/of dubbel glas verzekerd dienende tot lichtdoorlating, alsmede glas in
balkonafscheidingen en gemeenschappelijke ruimten.

Aansprakelijkheid voor Vereniging van Eigenaars
Standaard is verzekerd een bedrag van maximaal €2.500.000,- per aanspraak met een maximum van €5.000.000,- per
verzekeringsjaar.

Rechtsbijstand voor Vereniging van Eigenaars
1

Worden er naast het besturen van de VvE nog andere (neven) activiteiten
verricht?

• Nee OJa, namelijk

Heeft of verwacht de VvE een (juridisch) geschil, of heeft het dat in de afgelopen
vijf jaar gehad, met werknemers en/of vrijwilligers, de overheid, leveranciers,
leden of buren?

• Nee

0 Ja

Verwacht de VvE een wijziging in het voor haar omgeving geldende
bestemmingsplan?

• Nee

0 Ja

Maakt de VvE regelmatig gebruik van de diensten van een advocaat?

• Nee

0 Ja

Hanteert de VvE een ander regelement dan één van de acht
modelregelementen?

• Nee

0 Ja

Is de VvE of één van haar bestuursleden in de afgelopen vijf jaar strafrechtelijk
veroordeeld of betrokken geweest bij een strafrechtelijke procedure?

• Nee

0 Ja

VVE Beheer B.V. 000396711 - 4

Hoeveel vorderingen heeft
de VvE afgelopen jaar voor
incasso uit handen gegeven?

Zo ja, naam en adres
advocatenkantoor

Heeft u één of meer vragen met 'ja' beantwoorden, dan kunt u dat hieronder toelichten. Een uitgebreide toelichting
versnelt de beoordeling van uw aanvraag.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Standaard is verzekerd een bedrag van maximaal EUR 250.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar.
Optioneel te verzekeren bedragen als maximum per
aanspraak en per verzekeringsjaar

0 EUR 100.000,0 EUR 500.000,0 EUR 1.000.000,-

Is door de VvE een bestuur(der) benoemd?

0 Nee 0 Ja, namelijk

Wordt periodiek onderhoud gepleegd aan
gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke
zaken?

0 Nee

0 Ja

Houdt de VvE een reseverfonds in stand ter bestrijding van
andere dan de gewone jaarlijkse kosten?

0 Nee

0 Ja
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Is tegen één van de bestuurders of toezichthouders of enig ander belanghebbende bij deze
verzekering ooit enige aanspraak tot schadevergoeding ingesteld in hun hoedanigheid van
bestuurder of toezichthouder?

0 Nee

0 Ja

Betaalgegevens
IBAN

Bekend

Betaaltermijn

• Jaar

0 Halfjaar

0 Kwartaal

0 Maand

Wanneer u kiest voor half jaar-, kwartaal- of maandbetaling kan er een extra toeslag gelden.
Automatische incasso?

0 Ja (vul de doorlopende machtiging in)

• Nee

Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.
facturen@vve-beheer.nl

Uw facturen ontvangt u van ons digitaal. Ook alle mededelingen, waaronder (polis)aanhangsels, polisvoorwaarden en
eventuele overige documenten, zullen wij u zoveel als mogelijk digitaal toesturen. Indien u uw documenten liever niet
digitaal ontvangt dan kunt u dit hieronder aangeven.
Digitale documenten

0 Ik ontvang deze documenten liever niet digitaal

Slotvragen en privacyverklaring zakelijk
Bij alle volgende vragen dienen feiten over de voorgeschiedenis in de laatste 8 jaar te worden vermeld van:
• de aanvrager;
• de regelmatige bestuurder en/of andere personen van wie het belang wordt meeverzekerd op deze verzekering;
Als deze verzekering wordt gesloten door een rechtspersoon, dan gelden deze vragen ook voor statutaire
directeur(en)/bestuurder(s), firmanten, maatschapsleden, eigenaar(s), eigenaar(s)/aandeelhouder(s) met een belang van
33,3% of meer, en - zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) - hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) (en
aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer].
Naam en voorletters
Privéadres
Geboortedatum
Nationaliteit
Functie

Geweigerd of opgezegd
Is in de afgelopen 8 jaren een verzekering van één van de verzekerden geweigerd of opgezegd door een verzekeraar?
Geweigerd of opgezegd

0 Ja

• Nee

Strafrechtelijk verleden

Is één van de verzekerden momenteel of in de afgelopen 8 jaren verdacht (geweest) van of veroordeeld (geweest) voor :
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Op welk e-mailadres wenst u de factuur te ontvangen?
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• Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe
• Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een
poging daartoe
• Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten
• Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsovertreding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een
aanrijding?
Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken of de rechter u een maatregel heeft
opgelegd moet u deze vraag met 'ja' beantwoorden.
Strafrechtelijk verleden

0 Ja

• Nee

Failliet, schuldsanering, surseance
Is één van de onderstaande situaties momenteel of in de afgelopen 5 jaren van toepassing (geweest) op één van de
verzekerden?:
(persoonlijk) faillissement

0 Ja

• Nee

(minnelijke) schuldsanering

0 Ja

• Nee

Surseance (uitstel) van betaling

0 Ja

• Nee

Fraude gepleegd
Is één van de verzekerden in de afgelopen 8 jaren, betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding
van een financiële instelling of heeft daartoe onderzoek plaatsgebonden naar één van de betrokkenen?
Fraude gepleegd

0 Ja

• Nee

Beslaglegging deurwaarder
Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen van u of op één van de verzekerden?

Beslaglegging deurwaarder

0 Ja

• Nee

Afgelopen 5 jaar schade
Heeft één van de verzekerden de laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt door een gebeurtenis die door de
aangevraagde verzekering(en) wordt/worden gedekt?
Afgelopen 5 jaar schade
Ruimte voor toelichting

• Ja

0 Nee

Bekend bij verzekeraars.

Overige mededelingen
Heeft u verder nog mededelingen over de te verzekeren risico's, over uzelf, of één van de personen die u wilt
meeverzekeren, die voor het beoordelen van deze aanvraag van belang kunnen zijn?
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Ruimte voor toelichting

KOK

assurantiën

AL
`L

Overige mededelingen

0 Ja

• Nee

Uw mededeling(en)

Wettelijke mededelingsplicht

Bij het beantwoorden van de vragen, dient u uit te gaan van de feiten en omstandigheden van alle verzekerden. Dit
betekent dat u niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere verzekerden antwoord moet geven op alle vragen. Andere
verzekerden zijn alle personen die schade kunnen melden op de verzekering, zoals onder andere uw gezinsleden en
huisgenoten.
Ook indien u denkt dat de verzekeraar het antwoord op de gestelde vraag al kent moet u de vragen juist en volledig
beantwoorden. Als zich feiten en omstandigheden voordoen waarover vragen zijn gesteld, nadat u het aanvraagformulier
heeft verzonden, maar voordat de verzekeraar uw aanvraag heeft geaccepteerd, moet u deze alsnog aan de verzekeraar
mededelen.
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In dit aanvraagformulier stellen wij u vragen, die nodig zijn voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Bij het
invullen van het aanvraagformulier geldt voor u een wettelijke mededelingsplicht. Dit betekent dat u de vragen in dit
aanvraagformulierjuist en volledig moet beantwoorden. Het is belangrijk dat u aan de mededelingsplicht voldoet. Indien u
dit niet doet, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Uw uitkering kan worden beperkt of kan zelfs vervallen. Bij
opzettelijke misleiding van de verzekeraar kan uw verzekering zelfs worden beëindigd.
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Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij
voor van het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter
voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen. Als u geen persoonlijke aanbiedingen wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten. Op de
verwerking van de persoonsgegevens is de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van
toepassing. Hierin staan de rechten en plichten van partijen genoemd. De volledige tekst vindt u op de website van het
Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. Wij kunnen uw schade- en verzekeringsgegevens raadplegen en
vastleggen bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen). Dit
doen we om risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Meer informatie en het privacyreglement vindt u op
www.stichtingcis, nl.

Klachten die betrekking hebben op deze verzekering kunnen worden ingediend via internet op
www.schoutenzekerheidassuradeuren.nl of schriftelijk ter attentie van de Directie van: Schouten Zekerheid Assuradeuren
B.V. Postbus 8789 3009 AT Rotterdam.

Toepasselijke recht
Op alle verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten met Schouten Zekerheid, statutair gevestigd te Rotterdam, is
Nederlands recht van toepassing.

Opschortende voorwaarde

Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en internationale
(sanctie) regels waaruit dit volgt. De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op
een nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is er een 'opschortende voorwaarde" van
kracht.
De toetsing voeren wij zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de
overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. En als een persoon wel voorkomt op de sanctielijst? Dan
informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen dit in ieder geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben
verzonden.

De opschortende voorwaarde luidt: De overeenkomst komt alleen tot stand als uit de toetsing niet blijkt dat het verboden is
om op grond van een sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor u of ten behoeve van:
• Verzekeringnemer;
• Verzekerden;
• Medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de
overeenkomst;
• Vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer;
• Uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.
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Klachten

