Aanmeldingsformulier certificaat Verenigingen van Eigenaars
1. Naam VvE: __________________________
- Model-Splitsingsreglement KNB nl.:
-.'Witte Boekje' ('73-nov'83) ❏ ja
❏ nee
- 'Blauwe Boekje' ('83-'92)

❏ ja

❏ nee

- 'Gele Boekje'('92-heden)

❏ ja

❏ nee

❏ ja

❏ nee

10.

Huishoudelijk Reglement: ❏ ja

❏ nee

11.
-

De VvE is in het bezit van:
Bouwkundige opname
❏ ja

❏ nee

-

Meerjarenplan Onderhoud ❏ ja

❏ nee

Onderhoudsbegroting

❏ ja

❏ nee

Brandblussers

❏ ja

❏ nee

Brandslanghaspels

❏ ja

❏ nee

-'

Adres
Postcode/Plaats ______________________

2. Naam voorzitter
_____________________________
Adres
Postcode/Plaats ______________________

anders

Telefoon ____________________________ Fax
-b
3. Gemachtigde/bestuurder _______________ - b
Adres

12.
-

Verzekeringen. De VvE is in het bezit van:
Collect. Opstalverzekering ❏ ja
❏ nee

Postcode/Plaats ______________________ -

W.A.-verzekering

❏ ja

❏ nee

Telefoon ____________________________ Fax

Taxatierap.verzekeringen ❏ ja

❏ nee

14.

Indien WA-verzekering afgesloten is:
wat is de verzekerde waarde?€ ________
wat is het verzekerde bedrag
per gebeurtenis?
€ ________

15.

Gemeentelijke (voor) Aanschrijving:
❏ ja
❏ nee

16.

Bestuurlijk instapniveau ❏ ja
(Alleen bij nieuwe VvE’s)

16.

Handtekening en datum

4. Naam en Adres van VvE op certificaat.
Naam VvE: __________________________ -

Adres
Postcode/Plaats ______________________

5. Kadastrale aanduiding van het (de) pand(en)

6. Bouwjaar appartementencomplex

7.
8.

9.

Splitsingsjaar VvE (datum Splitsingsakte
Datum _____________________________
Aantal appartementen in VvE: __________
Aantal app.rechten (hoofdsplitsing) ______
Aantal app. rechten in ondersplitsing _____
Aantal gebouwen ____________________
Splitsing gebaseerd op:

❏ nee

 S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

De aanvraag van een certificaat Verenigingen van Eigenaars moet zijn voorzien van de
volgende bescheiden:

1. Een recente bouwkundige plattegrond van elke bouwlaag van het appartementencomplex,
op schaal aangevende de afmetingen van het appartementencomplex en de binnen het
pand gelegen ruimten, alsmede een tekening van voor-, achter- en zijgevels. De
splitsingstekening volstaat in de meeste gevallen.
2. Een situatietekening van het appartementscomplex, vermeldende de kadastrale
aanduiding, de straat en de huisnummers, op een schaal van tenminste 1 : 1000.
3. Een kopie van de Splitsingsakte, het Splitsingsreglement, de statuten van de vereniging, de
Splitsingstekening en het Huishoudelijk Reglement (indien door de VvE vastgesteld).
4. Afschriften van besluiten van de Vergadering van Eigenaars dan wel de kantonrechter
inzake wijzigingen en aanvullingen op de onder punt 3 genoemde documenten.
5. Een kopie van de bouwkundige opname van het appartementscomplex en de
gemeenschappelijke delen (indien aanwezig).
6. Een kopie van het vastgestelde meerjarenonderhoudsprogramma en de vastgestelde
meerjaren-onderhoudsbegroting (indien aanwezig).
7. Een kopie van de notulen van de Vergadering van Eigenaars waarin de besluitvorming van
het onder punt 6 gestelde door de vergadering is vastgelegd.

Stuur dit formulier samen met de tekeningen naar:
SKW Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen
e-mail: skw@skw-certificatie.nl
T: 088 – 244 01 23

