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NIEUWSBRIEF VVE

JAARGANG 1

NUMMER 1

BELANGRIJK: 29 NOVEMBER DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
NOTEER HET IN UW AGENDA
DE NIEUWSBRIEF
Het bestuur van de VVE komt geregeld bijeen.
Wij hebben met regelmaat een aantal zaken
die wij graag onder uw aandacht willen
brengen. Daarom zijn wij van plan af en toe
een algemene nieuwsbrief naar u toe te
sturen.
HUREN EN VERHUREN
Het bestuur hoort geregeld dat eigenaren het
appartement dat zij in eigendom hebben,
verhuren aan derden.
Verhuren is niet verboden, maar u bent wel
verplicht een verklaring te ondertekenen.
De verklaring is een gevolg van artikel 24 van
het
reglement
waarin
u
als
eigenaar/verhuurder en uw huurder verklaren
verantwoordelijk te zijn en te blijven voor het
naleven van de bepalingen die zijn
opgenomen in het splitsing -en huishoudelijk
reglement.
Tevens
bent
u
als
eigenaar/verhuurder
verplicht
uw
bereikbaarheid op te geven.
De verklaring kunt u verkrijgen bij het
secretariaat van het bestuur, mw. S. Voorma,
nummer 111. Het bestuur heeft besloten er
scherp op toe te zien dat deze verplichting
wordt nagekomen.

SCHILDERWERK
Al eerder heeft het bestuur vernomen dat het
buiten schilderwerk niet altijd van goede
kwaliteit is.
Het bestuur heeft actie ondernomen en ons
bestuurslid die ook de juridische zaken voor
zijn rekening neemt, is in overleg om de
geleden schade te herstellen en de kosten te
verhalen op het bedrijf die het schilderwerk
heeft uitgevoerd. Wij houden u op de hoogte
van de ontwikkelingen.
SCOOTMOBIELEN
Een aantal bewoners maken gebruik van een
scootmobiel en het bestuur verwacht dat in
de toekomst het aantal scootmobielen zal
toenemen. Daarmee zal ook het probleem van
het degelijk parkeren van deze voertuigen
belangrijk worden.
Eerdaags ontvangt u een brief waarin wij u
een aantal vragen stellen over dit onderwerp.
Het bestuur is van plan hiervoor een uniform
beleid maken en het aan u voor te leggen.
TENSLOTTE
 Honden
mogen
niet
worden
uitgelaten in de gemeenschappelijke
tuinen.
 Voor kleine reparaties: even een
briefje in de bus van L.Folmer,
nummer 153.

