
Prijzen beheerpakket Finera: .2 - 4 appartementen  € 550,- .5 - 8 appartementen  € 800,- .9 - 12 appartementen  € 1050,- .12 – 16 appartementen  € 1.300,- .Meer dan 16  (op aanvraag)

Opstellen (MJOP)
Meerjarenonderhoudsplan .  2 - 4 appartementen  € 750,-  
 herziening    € 450,- .  5 - 8 appartementen  € 1.250,--
 herziening  € 650,-- .  9 - 12 appartementen  € 1.750,--
 herziening  € 850,-- .  12 -16 appartementen € 1.950,--
 herziening  € 950,-- .  Meer dan 16  (op aanvraag)
Prijzen exclusief BTW

Meer weten? Kennismaken? 
VvE Metea helpt sinds 1995 Verenigingen van 
Eigenaars bij het onderhoud en het administratief, 
bouwkundig en financieel beheer van hun complex. 
Dat scheelt tijd, zorgen én kosten. Ook ondersteunen 
en adviseren wij VvE-besturen. U kunt altijd bouwen 
op onze jarenlange ervaring en up-to-date kennis van 
bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Neem contact op 
voor meer informatie, een vrijblijvende kennismaking 
of een kosteloze offerte. 

Mail naar vve@vvemetea.nl 
of bel naar 030 - 60 03 939 
Bekijk ook onze website: 
www.vvemetea.nl

Finera 
voordelig
financieel 
beheerpakket



Wat wij voor u doen 
binnen het Finera beheerpakket: .Het bijhouden van de (leden)administratie. .Het verzorgen van mutaties rondom de 

inschrijving in het register van de Kamer van 
Koophandel. .Opstellen en bij het bestuur aanleveren van de 
(concept) begroting en jaarrekening. . Innen van de maandelijkse ledenbijdragen 
en het afhandelen van achterstanden in de 
ledenbijdrage. .Uitvoeren van betalingen voor de VvE. .Maandelijks overboeken van gelden naar de 
spaarrekening. .Het up-to-date houden van de verzekeringen en 
het afwikkelen van verzekeringsclaims. .Altijd volledige inzicht in de financiën en 
actuele documenten in de inlogomgeving van 
uw eigen VvE. .Het indien gewenst versturen van de door het 
bestuur aangeleverde stukken voor de jaarlijks 
te houden algemene ledenvergadering. .Het in overleg en op verzoek organiseren van 
digitale besluitvorming rondom de begroting 
en jaarrekening conform het format van VvE 
Metea*

* bij het gebruik maken van een eigen format kan dit natuurlijk 
georganiseerd worden, informeer dan naar de aanvullende kosten.

Al de bovengenoemde werkzaamheden vallen standaard bin-
nen ons beheerpakket Finera. Wilt u méér ondersteuning, bij-
voorbeeld bij de algemene ledenvergadering of advies over de 
inhoud van een huishoudelijk reglement?

Een bouwkundig advies of begeleiding bij groot onderhoud, 
tijdelijk of voor een langere periode? Natuurlijk kunnen wij u 
hierbij ook van dienst zijn, onze aanvullende diensten en andere 
(uitgebreidere) beheerpakketten kunt u vinden op onze website 
www.vvemetea.nl. Neem gerust contact met ons op om te 
bespreken wat de mogelijkheden zijn voor uw VvE!

Het basis
beheerpakket 
voor VvE’s 
Voor wie is het Finera
beheerpakket van VvE Metea? .Voor kleinere VvE’s tot en met 12 apparte-

menten is dit pakket uitermate geschikt. .Voor besturen cq en/of eigenaars die veel 
zelf doen maar graag een professionele 
basis willen hebben. .Voor VvE’s die op zoek zijn naar continu-
iteit ongeacht mogelijke veranderingen 
rondom het bestuur.  .Voor VvE’s met een beperkt budget.


