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KANTOOR ANTWERPEN  Kopstraat 63  2900 Schoten  Tel 03 / 257 00 00  Fax 03 / 231 16 92
KANTOOR KEMPEN  Sint Michielsplein 15 B  2260 Westerlo  Tel 014 / 84 84 57  Fax 014 / 84 84 61

KANTOOR MECHELEN / VLAAMS-BRABANT  De Regenboog 11 bus 18  2800 Mechelen  015 / 55 88 30  Fax 03 / 231 16 92
KANTOOR LIMBURG  coming soon
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U bent vooral benieuwd naar de prijs ? 

 

Dan stel ik voor dat u snel de offerte erbij neemt. 

VOORBEELD 

Offerte VME “Hoogveld”

Voor de uitvoering van vernoemde taken (behalve deze opgenomen in de extra tarievenlijst onderaan) 

wordt een bedrag voorzien van  :

€ 150,00 forfait per maand excl. 0 % BTW (voor het ganse gebouw, exclusief staanplaatsen / garages)

€ 1,70 per garage per maand toebehorend aan een eigenaar van een app / handelspand

€ 3,40 per garage per maand niet toebehorend aan een eigenaar van een app / handelspand.

Een woordje uitleg over onze tarieven

 

Zijn er geen staanplaatsen / garages opgenomen in de VME ?  

Dan rekenen wij aan de VME enkel een forfaitbedrag aan per maand voor het beheer van gans het 

gebouw (= alle appartementen, handelspanden, studio’s, eventueel woningen, bergingen,…..). 

Zijn er wel staanplaatsen / garages opgenomen in de VME ? 

Omdat de administratie die gepaard gaat met het beheer van elk kavel (groot of klein) een tijdrovende 

bezigheid is, wordt voor het beheer van de kleine kavels (staanplaatsen en garages) een extra vergoe-

ding aangerekend. (Dit is niet het geval voor beheer van kelderkavels, wat altijd gratis is). 

Hier geven wij korting indien deze garages / staanplaatsen toebehoren aan eigenaars van een appar-

tement of handelspand in de VME, waardoor deze ‘interne’ eigenaars genieten van een lager tarief in 

vergelijking met ‘externe’ eigenaars. 

De aanrekening van de beheersvergoeding voor staanplaatsen / garages gebeurt niet op basis van 

een forfait per maand (zoals dat wel voor de appartementen het geval is) maar is een tarief per unit 

per maand. 

Voorbeeld van de berekening tarief ereloon voor 1 jaar (12 maanden) 

 

REKENVOORBEELD

VME ‘Hoogveld’

 

UW OFFERTE OP MAAT

APPARTEMENTEN /   PARKINGS  BERGINGEN

HANDELSPANDEN

APP 1 Eigenaar A  P1  Eigenaar A  BE1  Eigenaar A

APP 2  Eigenaar B  P2  Eigenaar B  BE2  Eigenaar B

APP 3  Eigenaar B  P3  Eigenaar D

WINKEL 4  Eigenaar C



Zo rekenen wij onze beheersvergoeding aan: 

> Voor beheer van de appartementen en het handelspand: 

 € 150,00 (forfaittarief) x 12 maanden = € 1.800,00

> Voor het beheer van de parkings

 € 1,70 (kortingstarief)  x 2 stuks (P1 en P2) x 12 maanden = € 40,80

 € 3,40 (normaal tarief) x 1 stuk (P3) x 12 maanden = € 40,80

> Voor het beheer van de bergingen:

 € 0 (is gratis)

> In totaal dus € 1.881,60 (0 % BTW) te verhogen met de jaarlijkse indexering. 

 (erelonen zijn vrij van BTW zolang de BTW-wetgeving terzake dit voorziet)

 

Zo verdelen wij de erelonen  in de afrekening van de VME: 

(behoudens andere afspraken gemaakt op de Algemene Vergaderingen) 

> € 1.800,00  verdelen wij over de eigenaars van de appartementen / handelspanden 

 (eigenaars A,B, C) volgens  hun aandelen

> € 40,80 (kortingstarief) verdelen wij in (2) gelijke delen over de twee ‘interne’ eigenaars 

 (eigenaars A en B)

> € 40,80  (normaal tarief) rekenen wij aan aan de ‘externe’ eigenaar (eigenaar D)

Wat is er NIET inbegrepen in deze tarieven ? 

 

Een groot deel van de taken die de syndicus uitvoert, zijn inbegrepen in de standaardbeheersvergoe-

ding zoals hierboven uiteengezet. 

Een aantal taken zullen echter als ‘bijkomende vergoeding’ aangerekend worden (hetzij aan de VME, 

hetzij aan een privatieve eigenaar). 

Jalo Beheer houdt van een duidelijke communicatie en no-nonsense aanpak, vandaar dat zij de lijst 

van beheerstaken die onderworpen zijn aan bijkomende vergoedingen gedetailleerd heeft opgelijst. 

Deze lijst maakt integraal deel uit van de syndicusovereenkomst waardoor deze nooit voorwerp van 

discussie dient uit te maken.  Wij verwijzen uitdrukkelijk naar deze lijst ‘beheerstaken onderworpen aan 

bijkomende vergoedingen’ dewelke is opgenomen in uw offerte. 
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