Muilwijk Administratiekantoor
VvE Beheer
We make the difference!

VvE BEHEER

Als eigenaar van een appartement bent u van rechtswege lid van de Vereniging van
Eigenaren. U heeft hierin als eigenaar een belangrijk aandeel! in de algemene ledenvergadering wordt het onderhoud, de verzekeringen, de schoonmaak, de financiële
gegevens etc. besproken. kortom teveel om op te noemen!
Om alles goed te laten verlopen, is het belangrijk dat er een goed contact is met de
beheerder, welke tijdig en met zorg alle zaken regelt. Dat is ten gunste van uw woongenot!

VVE BEHEER. WAAROM ONS KANTOOR?
• Ruime ervaring!
• Persoonlijk contact!
• Goede financiële kennis!
• Direct de juiste persoon aan de telefoon!
• Persoonlijke betrokkenheid ook bij (groot)onderhoud!
• Juiste kennis is altijd beschikbaar door een uitgebreid netwerk!

BEL NU: 010-2519229

1

24 uur service voor calamiteiten

8

Verzorgen van incassoprocedure bij
achterstanden van de VvE bijdrage

2

Het op laten stellen van een meerjarenonderhoudsbegroting

9

Het beheren van de bankrekeningen
van de VvE

3

10

Het opstellen van de jaarrekening
en begrotingen

11

Het bijhouden van de ledenadministratie

5

Het organiseren van de algemene jaarlijkse
ledenvergadering
Het verzorgen van de uitnodigingen,
volmachten en agendapunten in overleg
met het bestuur
Het opmaken van de notulen en het
verzenden daarvan

12

Het aanvragen van offertes voor
grootonderhoud

6

Behandelen van schade

13

Alle technische zaken die betrekking
hebben op de VvE

7

Het verwerken van de financiële
VvE administratie

4
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ADMINISTRATIE MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF
Veel ondernemers steken veel tijd in het verzorgen van
hun financiële administratie. Hierdoor belemmeren zij
vaak, zonder het zich te realiseren, de groei van hun
onderneming.

Elk bedrijf krijgt te maken met een stroom van
inkomende en uitgaande facturen, nota’s, bonnen en
declaraties. Om alles in goede banen te leiden is een
goede begeleiding noodzakelijk.

Ze hebben weinig ervaring en er is een wirwar van allerlei
regel en wetgeving. Voldoet mijn administratie wel aan
alle voorwaarden? maak ik wel gebruik van alle
mogelijkheden?

Zo kunnen wij de volledige administratie voor u voeren,
of deeldiensten. Ook is verwerking op locatie mogelijk. Wilt u zelf een deel van uw administratie voeren?
Dat kan! Goede afstemming is daarom van belang om
teleurstelling te voorkomen.

WELKE (DEEL) DIENSTEN KUNNEN WIJ U LEVEREN?
1

Verwerken van de financiele administratie zoals
inboeken van verkoop- en inkoopfacturen

6

Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting

2

Verwerken van de kas- en bankadministratie

7

Verzorging aangifte loonheffingen

3

Volledige loonadministratie

8

Tussentijdse rapportage

4

Verzorging aangifte inkomstenbelasting
(Ook voor particulieren!)

9

Balans- verlies en winstberekeningen

5

Verzorging aangifte omzetbelasting

BEL NU: 010-2519229

WELLICHT DE MEEST BELANGRIJKE DIENST VAN ONS KANTOOR:

EEN JUIST ADVIES!
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