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www.vvemetea.nl

besparing van tijd, zorgen en kosten

totaal pakket voor uw 
technisch beheer

Thesis
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Totaal technisch beheer

Voor wie is het Thesis beheerpakket
van VvE Metea?

 Voor VvE’s die de administratie zelf verzorgen of een administrateur  
in dienst hebben en graag technische ondersteuning willen. 

 Voor besturen die graag technische klachten gemonitord willen zien. 

 Voor VvE’s waar vraag is naar een jaarlijkse opname van het complex.  
De gebreken en uit te voeren onderhoud worden onder de aandacht 
gebracht bij het bestuur. 

Bestuursondersteuning

Onderhoud

Financieel

Administratief



Thesis
Wat doet VvE Metea voor u:

 Het op verzoek opstellen van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).*
 Het jaarlijks opmaken van een onderhoudsvoorstel gerelateerd aan de 

MJOP door een bouwkundig consulent van VvE Metea.
 VvE Metea is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar om dringende 

technische storingen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen uit 
te zetten naar de bij de VvE (of VvE Metea) bekende leveranciers.

 Het aanbesteden van standaard onderhoudscontracten voor de 
gemeenschappelijke installaties. 

 Het (schriftelijk) behandelen van en advies geven over garantieklachten 
aan de gemeenschappelijke delen van het complex door de VvE Manager.

 Het beoordelen van de incidentele facturen of contractfacturen en 
doorsturen naar het bestuur of administrateur. 

 Het bestuur pro actief op de hoogte stellen van de ontwikkelingen op de 
markt met betrekking tot het onderhoud aan de gemeenschappelijk delen 
van het complex. 

 Advies geven over preventieve maatregelen en externe onderzoeken die 
wettelijk worden opgelegd.

 VvE Metea is aanwezig bij de algemene ledenvergadering om de 
technische zaken toe te lichten.  
 
*Wij maken hiervoor graag een offerte op maat.

De bovengenoemde werkzaamheden vallen standaard binnen  
ons beheerpakket Thesis. Wilt u meer technische ondersteuning,  
bijvoorbeeld directievoering bij groot onderhoud en verbeteringen?  
Natuurlijk kunnen wij u hier ook bij van dienst zijn. Meer informatie daarover 
vindt u op onze website www.vvemetea.nl 

Het is ook mogelijk het totale beheer van 
uw VvE onder te brengen bij VvE Metea!
Neemt u dan telefonisch contact met ons op om te bespreken wat de 
mogelijkheden voor uw VvE zijn, op telefoonnummer (030) 60 03 939 
of bezoek onze website www.vvemetea.nl. 
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Voor meer informatie:   
www.vvemetea.nl
VvE Metea BV
Postbus 51
3430 AB Nieuwegein
telefoon: (030) 60 03 939
fax: (030) 60 03 920
e-mail: vve@vvemetea.nl

Handelsregister 30051220




