
Nieuwbouw en 
Herontwikkeling

Met VvE Metea 
is uw VvE klaar 
voor de start!
VvE Metea is gespecialiseerd in het opstarten van 
verenigingen van eigenaars en gedeeld eigendom. 
Tegenwoordig worden gebouwen ook steeds vaker 
getransformeerd, bijvoorbeeld van kantoor- naar 
appartementencomplex. Als ontwikkelaar wilt u uw 
kopers een goede start geven met de vereniging van 
eigenaars. Door ons in te schakelen kunt u erop reke-
nen dat uw VvE professioneel vorm wordt gegeven.



VvE Metea stelt een realistische begroting en een bruik-
baar huishoudelijk reglement op en bespreken die met 
u. Daarnaast organiseren wij de algemene ledenverga-
dering en zorgen voor de uitnodigingen en notulen. 

Plan van aanpak in  
de voorbereiding

• Bestuderen van de splitsingsakte en overige 
documentatie.

• Opstellen van de agenda en informatie over de 
werking, het bestuur en beheer van de vereniging 
van eigenaars. 

• Opstellen concept begroting met de bijbehorende 
periodieke bijdrage, gebaseerd op de bepalingen  
in de splitsingsakte.

• Opstellen concept huishoudelijk reglement.

• Voorbereiden en organiseren van de eerste 
algemene ledenvergadering.

• Het voorzitten en notuleren van deze vergadering.

Het resultaat van de 
werkzaamheden zal zijn

• De eerste begroting met de periodieke  
bijdrage is vastgesteld.

• Het bestuur en de noodzakelijke commissies  
zijn benoemd.

• Er is een besluit genomen over het  
huishoudelijk reglement.

• De vergadering heeft een besluit genomen wie  
de oplevering namens de VvE zal begeleiden.

• Er is een besluit over de af te sluiten verzekeringen.

• Dit alles is vastgelegd in de notulen die naar alle 
leden en de projectontwikkelaar worden verstuurd.

VvE Metea thuis in  
het opstarten en  
beheren van VvE’s



Naast deze werkzaamheden 
en ondersteuning bieden wij 
specialistische adviezen      

Voor specialistische adviezen hanteren wij een uurtarief 
van € 130,-. Daarbij moet u denken aan het begeleiden 
bij het opstellen van de splitsingsakte(s) en in overleg 
treden met de notaris. Door onze jarenlange kennis en 
ervaring in de praktijk, weten wij waar knelpunten kunnen 
ontstaan als bepaalde zaken in de splitsingsakte niet op 
de juiste wijze zijn geregeld. 

Als het beheer aan VvE Metea 
wordt gegund verzorgen wij

Inrichting van het beheer zoals de KvK inschrijving, 
het openen van bankrekeningen, het afsluiten van de 
verzekeringen, opvragen van de noodzakelijke offertes, 
opstellen van de MJOP en het innen van de VvE 
bijdrage. Over deze stappen wordt voortdurend met het 
bestuur gecommuniceerd en overlegd.

Innovatief VvE beheer

VvE Metea maakt zich sterk voor een goed verloop van 
uw project. Samen met u zorgen wij voor een stevig 
fundament, waarmee de vereniging van eigenaars goed 
kan functioneren. Wij zijn op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen in de snel veranderende VvE wereld. 



Prijzen opstart VvE:
 VvE 2-10 appartementsrechten  € 750,-
 VvE 11-25 appartementsrechten  € 975,-
 VvE 26-50 appartementsrechten  € 1.250,-
 VvE 51-75 appartementsrechten  € 1.750,-
 VvE 76-100 appartementsrechten  €  2.250,-
 VvE 101-150 appartementsrechten  € 2.750,-
 > 150 appartementsrechten en hoofd- en

 ondersplitsingen op aanvraag.

 Alle genoemde prijzen in deze folder zijn exclusief BTW.

VvE Metea al 20 jaar 
thuis in beheer

In de afgelopen 20 jaar verzorgden wij het 
opstarten van meer dan 100 VvE’s, uiteen-
lopend van kleine appartementengebouwen 
tot complexe projecten waarin behalve 
appartementen ook winkels, kantoren en 
parkeergarages zijn ondergebracht. 

Voor meer informatie: 
www.vvemetea.nl
VvE Metea BV
Postbus 51
3430 AB Nieuwegein
telefoon: (030) 60 03 939
e-mail: vve@vvemetea.nl

Handelsregister 30051220


