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MAAK KENNIS

MET ONZE GROEP VAN
Je mede-eigendom in beheer geven bij ons …. Dat is het vastgoed van jullie leefgemeenschap in han-

den geven van een groep specialisten. 

Wij verzamelden in de loop der jaren kennis, expertise en ervaring in een groep experten die dagdage-

lijks onze mede-eigendommen met raad en daad bijstaan. 

Elk expert  neemt in zijn of haar vakgebied de belangrijkste activiteiten in verband met het beheer van 

jullie mede-eigendom over. Zo ben je er zeker van dat bij elk probleem meteen de juiste hulplijn wordt 

ingeschakeld. Wij organiseerden onze expertise in 8 vakgebieden of clusters, telkens onder leiding van 

een expert. We stellen ze graag aan u voor : 

Jalo afdeling administratie 

 

Onze administratieve medewerkers zorgen voor de verwerking van uw in- en uitgaande documenten, 

staan u als eerste te woord aan de telefoon en beantwoorden uw (algemene) vragen. 

Eigenschappen van onze administratieve medewerkers : dynamisch, behulpzaam, vriendelijk en correct. 

 

Jalo afdeling technisch beheer 

Onze technische beheerders zijn de gezichten van Jalo Beheer.  Zij bekommeren zich over het algeme-

ne reilen en zeilen in uw gebouw en lossen de technische problemen op. Zij staan u te woord bij techni-

sche vragen en leiden de jaarvergaderingen in goede banen. 

Aan elk gebouw wordt een technisch beheerder toegewezen. Op die manier kan er zich een vertrou-

wensrelatie opbouwen tussen VME en zijn beheerder, wat essentieel is voor een succesvol beheer. 

Onze technische beheerders omschrijven wij als : enthousiast, ervaren,  communicatief, streng maar 

rechtvaardig, assertief maar objectief en uiterst diplomatisch. Zij oefenen één van de moeilijkste beroe-

pen ter wereld uit !

Deze afdeling wordt geleid door een Directeur Technisch beheer.

Jalo afdeling financieel beheer 

Net zoals er een 1 op 1 relatie is tussen de VME en zijn technisch beheerder is dat ook het geval met de 

VME en zijn boekhouder. Zo komt u met uw financiële vragen steeds terecht bij uw vaste boekhouder. 

Deze geeft  u  informatie over uw betalingen en legt de jaarafrekening nogmaals uit waar nodig. 

Uw VME krijgt een expert boekhouding toegewezen. Ons boekhoudteam kan rekenen op de supervisie 

en coaching van een Directeur Financieel Beheer. 

Onze boekhouders omschrijven wij graag als : pietjes precies, vertalers ‘cijfers – mensentaal’, experten 

VME-boekhoudingen, echte cijfertijgers !

MAAK KENNIS MET ONZE GROEP EXPERTEN
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Jalo juridische dienst 

Onze juridische dienst is een expertise-dienst die ‘achter de schermen’ bijstand levert aan VME’s in 

(juridische) nood. De dienst wordt bemand door een jurist mede-eigendom. Peter Leyseele, auteur van 

diverse werken over mede-eigendom en ervaringsdeskundige op het gebied van conflicten en geschil-

len in VME’s, staat ten dienste van onze klanten.

Deze dienst wordt ingeschakeld bij problemen zoals : opvolgen van juridische procedures door of te-

gen de VME, het opstarten van invorderingsprocedures wanneer bijdragen van eigenaars uitblijven, 

het analyseren van statuten,  het communiceren over rechtszaken zowel in de VME als met andere 

betrokken partijen (advocaten, deurwaarders, …. ), juridisch advies in het kader van opleveringen, het 

oplossen van specifieke cases, enz. 

We omschrijven deze expert graag als : zeer juridisch onderlegd en volhardend, koppig met het belang 

van de VME als drijfkracht, oplosser van juridische vraagstukken en ‘ontwarrer van dossierknopen’. 

Jalo dienst schadegevallen 

Schadegevallen maken  nu éénmaal (meer en meer) deel uit van het dagelijks leven in uw gebouw. De 

afhandeling ervan dient door de syndicus gecoördineerd te worden aangezien de brandverzekering 

van uw gebouw (blokpolis) onder het beheer van de syndicus valt.   Omdat deze materie specifieke 

kennis en ervaring vereist,  hebben we ook hier een gespecialiseerde dienst voor opgericht. Onze dienst 

schadegevallen wordt bemand door een verzekeringsexpert dewelke de schadegevallen indient, op-

volgt en verwerkt. U komt met hem dus in contact van bij de aangifte tot de uitbetaling van uw schade-

geval en alle stappen daartussen.  Hij is de link tussen u en de verzekeringsmakelaar. 

U mag van onze verzekeringsexpert een correcte opvolging verwachten en heldere taal over de stand 

van uw dossier. 

Jalo dienst liftcoördinatie 

Heeft uw gebouw een lift ? Dan weet u al dat dit niet alleen extra kosten met zich meebrengt, maar even-

eens een heleboel wettelijke verplichtingen.  Van periodieke keuringen tot risico-analyses en van ver-

plichte liftrenovaties tot indienststellingsattesten,…. Misschien ziet u door de bomen het bos niet meer ?  

Wij nemen ook deze administratie en opvolging over, en hebben hiervoor een  gespecialiseerde dienst 

‘liftcoördinatie’. 

Op deze dienst gebeurt de registratie van alles wat de lift in uw gebouw in haar levensloop ondergaat 

en nog belangrijker:  wat er in de toekomst nog dient te gebeuren ! Hier wordt er ook gecommuniceerd 

met de betrokken externe diensten (keuringsorganisme, onderhoudsfirma, ….) en volgen wij hen o.a. op 

indien de service niet naar behoren of niet tijdig wordt uitgevoerd.  

Omdat wij alles in detail registreren creëren wij voor elke lift een ‘identiteitskaart met levensloop’. Zo we-

ten wij en u wat de lift in de loop der jaren  heeft ondergaan en welke liften momenteel een strafblad 

hebben. Uiteraard volgen we deze laatste strenger op ! 

Onze dienst liftcoördinatie wordt bemand door een liftcoördinator.

We omschrijven hem graag als : technisch onderlegd, consequent, communicatief en duizendpoot.

Jalo dienst opstart nieuwe VME’s 

VME’s die bij ons nieuw in beheer komen, hebben extra zorgen nodig. Deze ‘eerste zorgen’ worden 

steeds toegediend door één van onze directieleden. Hij / zij start in elk dossier met het opmeten van de 

‘schade’, gevolgd door een herstelplan voor elke VME. 

Om het beheer snel op “Jalo – niveau” te krijgen, wordt er zo snel mogelijk een overdracht van het 

dossier georganiseerd, gevolgd door een volledige doorlichting.  Uit die doorlichting trachten we onze 

bestanden te vervolledigen, zoeken we de ‘gaten’ en vullen we ze op. De problemen waar de VME 

mee kampt op het moment van de syndicuswissel, worden in kaart gebracht en oplossingen worden 

uitgewerkt. Hieruit vloeien een aantal probleemoplossende agendapunten voort dewelke op de eerste 

opstartvergadering ter stemming worden gebracht. Met die beslissingen pakken we de problemen on-

middellijk aan. 

Onze ‘nieuwe’ VME’s blijven onder de vleugels van één van onze directieleden tot ze uit de ‘gevarenzone 

zijn’ (2 maanden tot een jaar). Eens uit de ‘intensive care’, wordt er een boekhouder en technisch beheer-

der aan het gebouw toegewezen en volgen deze VME’s hun ‘normale’ levensweg binnen Jalo Beheer.

L & J Klusjesdienst 

Dringende interventies bieden zich vaak op slechte momenten aan.  In noodsituaties (bv. stormweer)  

moeten ze dan weer overal gelijk gebeuren.  Sommige kleine karweitjes (bv. lampen vervangen) blijven 

maar aanslepen….

Om hieraan het hoofd te kunnen bieden creëerden wij een eigen klusjesdienst die wij gecoördineerd, 

op vraag van de VME, kunnen inzetten. Zo kunnen wij zelf bepalen wat dringend is en dus eerst moet 

gebeuren en wat kan wachten. Dit werkt nu eenmaal  wat flexibeler dan met externe leveranciers waar-

van wij de planning niet kunnen beïnvloeden. Onze klusjesmannen komen, op vraag van de VME, ter 

plaatse en handelen de klusjes snel en correct af.

Een groot deel van de hierboven vernoemde taken is inbegrepen in de standaardbeheersvergoeding 

die de syndicus aan de VME jaarlijks aanrekent. Vergelijk het met het ereloon van een huisdokter. Heeft 

de VME de expertise van een specialist nodig, dan worden hiervoor (in sommige gevallen) extra vergoe-

dingen aangerekend (hetzij aan de VME, hetzij aan een individuele eigenaar). 

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

lijst van beheerstaken die onderworpen zijn aan bijkomende vergoedingen gedetailleerd heeft opge-

maakt. Deze lijst is opgenomen in onze offerte en zal integraal deel uitmaken van de syndicusovereen-

komst, waardoor hierover achteraf nooit een discussie kan zijn.

MAAK KENNIS MET ONZE GROEP EXPERTEN
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OP MAAT

U bent vooral benieuwd naar de prijs ? 

 

Dan stel ik voor dat u snel een (vrijblijvende) offerte aanvraagt. Dit kan snel en efficiënt door het online 

aanvraagformulier in te vullen via www.jalo.be

VOORBEELDOFFERTE

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
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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. 

HOE VAN SYNDICUS
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Om over te gaan van de ene syndicus naar de volgende, moeten er een aantal strikte spelregels 

gevolgd worden. We trachten deze wettelijke verplichtingen hier in éénvoudige taal te vertalen in een 

stappenplan. 

Stap 1: offerte vragen 

U kan snel en efficiënt een (vrijblijvende) offerte aanvragen door het online aanvraagformulier in te 

vullen via www.jalo.be

 

Stap 2: offerte verdelen 

Verdeel en bespreek onze offerte binnen de VME en/of raad van mede-eigendom zodat zo veel moge-

lijk mede-eigenaars op de hoogte zijn. Bij vragen over onze offerte of onze diensten contacteert u ons 

per telefoon of mail.

 

Stap 3: Zorg voor de benoeming

  

Opdat wij als nieuwe syndicus van uw VME zouden kunnen fungeren, dienen wij eerst correct aange-

steld te worden. Dit kan op verschillende manieren :

Via een Algemene Vergadering (AV)

Tijdens de jaarlijks terugkerende vergadering kan een nieuwe syndicus worden aangesteld. U moet 

hiervoor schriftelijk de agendapunten “ontslag syndicus” en “aanstelling nieuwe syndicus” indienen. Uw 

huidige syndicus is verplicht om deze punten op agenda te zetten van de eerstvolgende algemene 

vergadering. 

Opgelet ! U dient deze  agendapunten tijdig over te maken aan uw syndicus, dit ten minste 3 weken 

voor het begin van de 15-daagse vergaderperiode waarin uw jaarlijkse algemene vergadering ge-

pland is.

Via een Bijzondere Algemene Vergadering (BAV)

Als mede-eigenaar(s) kan u op éénder welk tijdstip een bijzondere algemene vergadering aanvragen 

wanneer : 

>  u uw syndicus hierom schriftelijk verzoekt 

>  uw verzoek ondersteund wordt door een groep mede-eigenaars dewelke in totaal minstens 20% 

 van de aandelen vertegenwoordigen in de VME.  

  Hoe gaat dat in zijn werk ? 

  Net zoals bij een Algemene Vergadering moet u ook hier schriftelijk (bij voorkeur aangetekend om 

discussies te vermijden) de agendapunten “ontslag syndicus” en “aanstelling nieuwe syndicus” indie-

nen, eventueel vergezeld van nog andere agendapunten die u wenst besproken te zien. 

  Uw huidige syndicus moet dan binnen de 30 dagen na ontvangst van dit verzoek, een bijzondere 

algemene vergadering samenroepen. Als deze toch geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van 

de mede-eigenaars die mee deze aanvraag heeft ondertekend, zelf een vergadering samenroepen.

HOE VAN SYNDICUS VERANDEREN?

Via een referendum (= alle eigenaars keuren de offerte schriftelijk goed)

Heeft u momenteel geen syndicus ? Of zijn jullie het allemaal al met elkaar eens ? Kan de syndicuswissel 

niet wachten tot de volgende vergadering omdat jullie dan een periode zonder syndicus gaan vallen? 

Dan kan onze aanstelling gebeuren door een schriftelijk akkoord van ELKE mede-eigenaar (= iedereen 

ondertekent onze offerte of bevestigt zijn akkoord per mail of brief).

Opgelet ! bekijk aandachtig de contractvoorwaarden van uw huidige syndicus. Mogelijks is er een 

opzegvergoeding verbonden aan het vroegtijdig verbreken van het contract.

Via een vonnis (vredegerecht) 

Elke mede-eigenaar kan aan de vrederechter vragen om een (nieuwe) syndicus aan te stellen. Hiervoor 

dient de mede-eigenaar op eigen initiatief een verzoekschrift bij de vrederechter neer te leggen. Hij / zij 

werkt hiervoor best samen met een advocaat. Uiteraard zal de rechter eerst uitzoeken of het verzoek al 

dan niet gegrond is, vooraleer een vonnis te vellen en een (nieuwe) syndicus aan te stellen.

Indien u wenst over te schaken naar Jalo beheer, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij 

bekijken dan samen met u alle bovenstaande mogelijkheden en zoeken mee naar de beste oplossing. 

Stap 4: Wij bestuderen het dossier

Van zodra wij een correcte schriftelijke aanstelling in ons bezit hebben (een verslag van een algemene 

vergadering, een door iedereen ondertekende offerte of een vonnis) starten wij het beheer op. 

Wij trachten zo veel mogelijk informatie in te winnen vooraleer wij een officieel  overdrachtmoment 

vastleggen met de vorige syndicus. Op deze manier kunnen wij gerichte vragen stellen tijdens de over-

dracht. 

Opgelet ! De vorige syndicus heeft na het beëindigen van zijn mandaat 30 kalenderdagen de tijd om 

het dossier aan de volgende syndicus over te dragen en er kunnen geen twee syndici tegelijkertijd in-

staan voor het beheer van eenzelfde VME. 

Van zodra wij het dossier overhandigd hebben gekregen starten wij met het toedienen van de ‘eerste 

zorgen’. D.w.z. wij verdiepen ons in het dossier, digitaliseren het, vervolledigen het, zoeken de ‘gaten’ en 

vullen ze op. De problemen waar de VME mee kampt op het moment van de syndicuswissel, worden in 

kaart gebracht en oplossingen worden uitgewerkt. 

In deze ‘studieronde’ onderwerpen wij het dossier aan een technische, administratieve, juridische, fi-

nanciële, communicatieve en verzekeringstechnische audit. De resultaten worden opgenomen in het 

verslag van de opstartvergadering. 

HOE VAN SYNDICUS VERANDEREN?

ALS SYNDICUSBEHEER JE PASSIE IS | 13   12 | ALS SYNDICUSBEHEER JE PASSIE IS 



Stap 5:  Wij organiseren een opstartvergadering

Wij stellen een aantal proactieve probleemoplossende agendapunten voor in combinatie met duidelij-

ke afspraken over het verdere beheer. Met deze agendapunten trekken wij naar de opstartvergadering.

Deze eerste  vergadering is uiterst belangrijk want ze zet de ‘krijtlijnen’ voor het verdere beheer en zal 

een kentering teweeg brengen in één of meerder problemen waarmee de VME op dat moment worstelt. 

Stap 6: Wij hernemen het dagdagelijks beheer van zodra 

de VME uit de gevarenzone is

    

Afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de problemen waar de VME mee kampt, blijft het dos-

sier 2 maanden tot een jaar op ‘intensive care’. Dat is onze dienst ‘opstart nieuwe VME’s’. Van zodra de 

problemen onder controle zijn, worden er vaste dossierbeheerder (boekhouder en technisch beheer-

der) aan de VME toegewezen en start het dagelijkse beheer zoals de wetgever het omschreven heeft. 

U geniet in deze eerste periode dus van een VIP-behandeling omdat minstens één van onze directiele-

den uw dossier op de voet volgt.

ALLEEN WIJ HEBBEN EEN

ISO 9001
CERTIFICAAT
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ISO 9001 : 2015 

 

We vertellen je graag over ons uniek kwaliteitslabel voor dienstverlening. 

Wij zijn op dit moment de eerste en enige syndicus in België die in het bezit is van een ISO 9001:2015 

kwaliteitslabel voor dienstverlening.

De ISO 9001 norm is wereldwijd gekend en tal van organisaties en overheden wensen enkel samenwer-

kingsverbanden aan te gaan met bedrijven die dit ISO 9001 kwaliteitslabel dragen omwille van het feit 

dat de continuïteit in deze bedrijven ten allen tijde wordt gegarandeerd. 

Op geregelde tijdstippen worden de ‘spelregels’ van de ISO-normen zelf onderworpen aan een audit. 

Zo kreeg de ISO 9001 norm in 2015 haar laatste update. Jalo beheer heeft er dan ook meteen voor ge-

kozen om haar erkenning te behalen volgens deze laatste nieuwe versie en behaalde met succes het 

nieuwe ISO 9001 : 2015 certificaat in de zomer van 2016.

Maar wat is nu zo’n certificaat ? 

De organisatie ISO staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen wereld-

wijd. De meeste ervan zijn productgericht (u herkent de stempels op verpakkingen e.d.), maar enkele 

ervan hebben betrekking op managementsystemen. 

Verreweg de bekendste is de norm ISO 9001, dewelke een systeem is dat kwaliteit en dienstverlening in 

een organisatie beoordeelt.  ISO 9001 wordt o.a. gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is 

om te voldoen aan de eisen van klanten. Klantgerichtheid staat hierin centraal.

Klantenklachten worden één voor één onderzocht zodat eventuele tekorten zo snel mogelijk en blijvend 

worden weggewerkt.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt éénvoudig weergegeven:

> zeg wat je doet

> doe wat je zegt

> bewijs het

Wat betekent dat voor u als klant en voor ons als organisatie ?  

Om dit kwaliteitslabel te kunnen halen kreeg Jalo Beheer de opdracht om haar dienstverlening vast te 

leggen in een heel groot ‘handboek’ waarin alle verschillende processen m.b.t. beheer van mede-ei-

gendommen in detail worden beschreven. 

Het voordeel voor u als klant is, dat u hierdoor kan rekenen op een consequent en correct beheer, onge-

acht welke technisch beheerder of boekhouder u krijgt toegewezen of ongeacht welk probleem er op-

duikt. Al onze mensen dienen immers voor elk probleem of taak een welbepaalde procedure te volgen. 

> Wordt er toch afgeweken van ons receptenboek ? Dan zal het opgemerkt worden en leren we eruit. 

> Ontbreken er procedures of blijken ze niet sluitend te zijn ? Dan creëren we er nieuwe of werken 

 we ze bij. 

> Bent u als klant niet tevreden ? Dan dienen wij voor uw ontevredenheid eveneens een procedure 

 te volgen om die ontevredenheid weg te nemen en te voorkomen in de toekomst. 

Zo doen wij er alles aan om onze dienstverlening naar onze klanten toe op hoog niveau te brengen en 

te houden. De klant staat immers centraal in ISO 9001 gecertificeerde organisaties. 

JALO BEHEER IS DE EERSTE ISO 9001 
GECERTIFICEERDE SYNDICUS IN ONS LAND

ZO MAKEN WIJ
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ONZE
Door onze unieke service:

Door onze unieke bekwaamheidsbewijzen:

ZO MAKEN WIJ HET VERSCHIL

Continue bereikbaar-

heid van al onze 

diensten tijdens onze 

kantooruren van 

09 – 12h en van 

13.30 – 17.00 h

Een snel communicatiesys-

teem via SMS en mail voor 

flashberichten (bv. liftpannes).

Digitale beschikbaarheid van 

alle VME gebonden docu-

menten via een online eige-

naarsplatform.

Erkend syndicus (Beroeps- 

instituut van vastgoedmake-

laars) (BIV nummer 502569)

Een 24/24 en 7/7 

nooddienst die wij zelf 

bemannen zodat u 

met kennis van zaken 

wordt bijgestaan in 

geval van nood 

(geen callcenter).

Correcte en duidelijke 

afrekeningen.

Genieten van een op maat 

gemaakte brandpolis “alle 

risico’s”, exclusief voor onze 

klanten.

ISO 9001 : 2015 

kwaliteitscertificaat 

voor dienstverlening

Mogelijkheid om 

beroep te doen op 

een eigen klusjes-

dienst voor snelle 

interventies.

Mogelijkheid om beroep te 

doen op onze groepsaan-

kopen om van de scherpste 

tarieven te kunnen genieten.

Jaarlijkse screening van uw 

gebouw, zowel technisch 

als financieel. 

Kwaliteitscertificaat uitgereikt 

door het algemeen Eigenaars 

Syndicaat (AES) en Koninklijk 

algemeen eigenaarsverbond 

(KAEV)

Gespecialiseerde 

diensten (technisch, 

juridisch, verzekerings-

technisch, boekhoud-

kundig, liften,….).
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Een ISO 9001 certificering vereist o.a. een duidelijke missie-verklaring. Wij delen onze missie graag met 

onze klanten.

Onze missieverklaring:

 

Naar onze klanten toe willen wij steeds een duidelijk maar objectief standpunt innemen en werken 

volgens duidelijke richtlijnen en processen. De wet op de mede-eigendom is hierin onze belangrijkste 

leidraad. Wij wensen langdurige relaties op te bouwen met onze klanten en houden niet van ‘ééndags-

vliegen’. 

Naar onze personeelsleden toe willen wij bijdragen tot ieders persoonlijk groei d.m.v. duidelijke richtlij-

nen, ruimte voor opleiding en een doelgericht leiderschap. Wij trachten interesse in specifieke deelge-

bieden van het vak aan te wakkeren om zo competenties te groeperen in teams van experten. 

Naar de sector toe willen wij een belangrijke bijdrage leveren  in het verbeteren van het imago van ons 

beroep. We doen dit o.a. door een duidelijke opinie te geven of standpunt in te nemen wanneer het ons 

gevraagd wordt vanuit media  of belangengroepen en op een positieve manier het beroep onder de 

aandacht te brengen. 

De syndicusactiviteiten van Jalo Beheer staan voor stiptheid, professionaliteit en klare en duidelijke reke-

ningen. Kortweg geen verrassingen. Hiertoe bieden wij een 24-uren service door ervaren medewerkers 

en dit bovendien aan commerciële prijzen. Wij houden van duidelijke communicatie en een no-non-

sens aanpak.

Onze kernwoorden zijn : Dynamisch, vooruitstrevend, toonaangevend, hoogstaand, kwalitatief.

ONZE MISSIE

INTENSIEVE
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Communicatieve audit

 

> We lijsten de verslagen van de algemene en bijzondere algemene vergaderingen op, alsook van 

 de goedgekeurde referenda en raden van mede-eigendom. 

> We vragen de ontbrekende verslagen op waar nodig. 

Technische audit

 

> We registreren alle technische gegevens over het gebouw die we ter beschikking hebben in 

 onze database en maken op die manier een technische fiche aan van het gebouw.

> Alle leverancierscontracten (nutsbedrijven, poetsbedrijven, onderhouds- en keuringsfirma’s, 

 brandverzekering,….) worden gearchiveerd en gepubliceerd op het eigenaarsplatform.

Opgelet !   Een doorgedreven technische audit van het gebouw waarbij een rondgang ter plaatse 

wordt gedaan met een ingenieur of bouwkundig expert en waarvan een omstandig verslag wordt 

opgemaakt,  kan als optionele dienst aangeboden worden waar nodig, maar maakt geen deel uit 

van het normale basispakket dat de syndicus aanbiedt.  Dergelijke doorgedreven technische audits 

dienen steeds op een algemene vergadering goedgekeurd te worden en worden steeds uitbesteed 

aan externe experten.

Audit schadegevallen

 

Tot slot wordt er bij de opstart van een nieuw gebouw in beheer eveneens een audit gedaan van de 

nog lopende schadegevallen. Zo weten wij welke verzekeringskwesties nog verder dienen opgevolgd 

te worden.

 

Bij de opstart van elke nieuwe VME, onder ons beheer, gebeuren de broodnodige gebouw-audits. Deze 

zijn essentieel voor het verdere beheer want ze brengen de pijnpunten in de VME naar boven.

Onze audits zijn (logischerwijs) gebaseerd op de 5 pijlers van ons beheer, uitgebreid met nog een 6e 

gespecialiseerde schade-audit.

Administratieve audit

 

> Wij verzamelen adresgegevens en contactgegevens van eigenaars en huurders en leggen de lijst 

 ter controle voor aan de eigenaars op de eerste vergadering.

> Wij nodigen alle eigenaars uit om de nodige documenten in te vullen m.b.t. het aanduiden van 

 de stemhouder in geval een kavel in eigendom is van een onverdeeldheid.

> Wij verzoeken alle eigenaars om hun gewenste ‘oproepwijze’ kenbaar te maken opdat in de toekomst 

 de oproepingsbrieven voor de algemene vergaderingen per mail of gewone post zouden kunnen 

 verstuurd worden i.p.v. per aangetekend schrijven. Zo kan de VME kosten besparen. 

Juridische audit 

 

> Wij controleren de rechtspersoonlijkheid van de VME en vragen een ondernemingsnummer 

 aan indien nodig.

> Wij zorgen voor de wettelijke registratie van de syndicus in het KBO.

> Wij analyseren de statuten (originele statuten, wijzigende statuten, gecoördineerde statuten, 

 reglement van mede-eigendom , reglement van orde) en lijsten onze bemerkingen op.

> Wij verzamelen de informatie m.b.t. juridische geschillen of procedures in of tegen de VME

> … 

Financiële audit

> We bepalen de looptijd van het boekjaar

> We detecteren wanneer de laatste periodieke afrekening werd opgemaakt en goedgekeurd en 

 bepalen zo het startpunt van ons financieel beheer.

> We stellen oplossingen voor indien er geen goedgekeurde afrekening of geen sluitende 

 boekhoudkundige balans voorhanden is.

> We brengen in kaart welke eigenaars achterstallig zijn en bespreken dit met de commissaris van 

 rekening waar nodig.

> We brengen in kaart welke leveranciersfacturen nog dienen betaald te worden en vragen 

 ontbrekende facturen op waar nodig.

> We kijken de wederkerende contracten na, zodat kostenbesparende voorstellen aan de 

 vergadering kunnen voorgelegd worden.

> ...

ONZE UITGEBREIDE ‘START’-AUDITS
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ONZE DUIDELIJKE AFREKENINGEN
VAN GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN

Het document met de afrekening van de gemeenschappelijke kosten kan nogal wat voorhoofden doen fron-

sen. Dat weten wij als ervaren syndicus maar al te goed. Daarom maakten wij een korte handleiding waarmee 

de afrekeningen zeer makkelijk kunnen ‘gelezen’ worden. 

Bent u dan toch de weg even kwijt ? Dan kan u uw individuele afrekening makkelijk vergelijken met onderstaan-

de voorbeeldafrekening en zo vinden wat u zoekt. 

Heeft u toch nog vragen ? Dan neemt u contact op met ons kantoor en zal uw boekhouder u te woord staan. 

VOORBEELD AFREKENING ZONDER KOSTENSPLITSING
(geen recente eigenaarswissel)

Pagina 1/2
Nr.:  20170076

Mevrouw KOUZINA Natalia
Lenteweg 29 bus 8
2960 BRECHT

VME 0016 - BELGIELEI 111
Belgiëlei 111
2018 Antwerpen
0828.397.420

Geachte heer, mevrouw

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij u hierbij de afrekening van de kosten.

Afrekening voor de periode van  01/01/2016  tot  31/12/2016 - Details

Datum afrekening: 17/02/2017

Kostensoort Totale kost
incl. BTW

Verdeelsleutel Aandeel
incl. BTW

Uw BTW
KAVEL = APP 7V
610100  958,19  53,66  4,71LIFTKOSTEN 56/1000
610140  13.960,20  781,78  44,26LIFTRENOVATIE - AV 26.02.2014 - 

RESERVEFONDS
56/1000

610310  1.602,59  89,75  5,08ONDERHOUD VERWARMING 56/1000
610500  2.236,49  125,24  21,63SCHOONMAAK/ONDERHOUD GEMENE DELEN 56/1000
612012  1.385,34  77,58  4,39WATER - VOLGEND BOEKJAAR 56/1000
612100  1.310,84  73,40  11,79ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN - EAN 2740 56/1000
612209 -1.092,94 -61,20  0,00TECHEM - GAS VERBRUIK VORIG BOEKJAAR 56/1000
612212  1.192,44  66,78  11,43TECHEM - GAS VERBRUIK VOLGEND BOEKJAAR 56/1000
612217  17.442,79  730,79  7,06TECHEM - INDIVIDUELE AFREKENINGEN 

(TECHEM)
73078/1744272

613000  3.291,24  184,31  0,00ERELONEN SYNDICUS APP 56/1000
613003  288,25  16,14  0,00ERELONEN SYNDICUS - BIJKOMENDE TAKEN 56/1000
614000  699,26  39,15  0,00BRANDVERZEKERING 56/1000
616100  112,95  6,33  0,00ALGEMENE VERGADERING 56/1000
616110  734,65  41,14  0,00BUITENGEWONE/HERNIEUWDE VERGADERING 56/1000
617000  2.329,66  130,45  14,09DIVERSE KOSTEN 56/1000
650000  25,00  1,40  0,00BANKKOSTEN 56/1000
680000  1.440,33  275,00  0,00PRIVATIEVE KOSTEN (nieuw) 0/0

 2.631,70Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:  124,44 47.917,28

Totaal van uw kosten:  2.855,83

Overzicht van kosten

2.631,70
-375,87
600,00

0,00

Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:
Eindsaldo van uw vorige afrekening:
Bijdrage reservekapitaal in deze afrekening:
Bijdrage waarborgfonds in deze afrekening:

Afrekening voor de periode van  01/01/2016  tot  31/12/2016 - Overzicht

JALO BEHEER - Kopstraat 63 - 2900 Schoten - Tel: (03) 257.00.00 - Fax: (03) 231.16.92 - E-mail: beheer@jalo.be - Website: www.jalo.be

VME 0156 – TURNHOUTSTRAAT 4
Res. Berkelheide
Turnhoutstraat 4
2480 Peperzele

Dhr en Mevr. Vervaesen – Dingemans
Scholierendreef 6
2480 Peperzele
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A3. Gesommeerde weergave van de verschillende kostenrubrieken zoals ze zijn opgelijst in de bijhorende 
‘kostenlijst’  (= lijst van facturen).

A4. Kolom ‘totale kost incl. BTW
Geeft het totaal van alle facturen (incl. BTW) weer die onder de verschillende kostenrubrieken zijn gegroepeerd. 
Indien u wil nakijken hoe deze totalen zijn samengesteld dient u de bijhorende ‘kostenlijst’ (= lijst van facturen) 
erbij te nemen.

A5. Kolom ‘Verdeelsleutel’
Aan elke kostenrubriek is een specifieke verdeelsleutel verbonden die zijn oorsprong vindt in de statuten van het 
gebouw of een beslissing van een algemene vergadering. 

 > Verdeelsleutels zijn BREUKEN :
  De verdeelsleutel heeft de vorm van een breuk waarbij de teller het aandeel van het betrokken kavel 
  weergeeft en de noemer het aandeel van alle betrokken kavels in de verdeelsleutel. 
  (het ‘aandeel’ van het betrokken kavel in de breuk dient breed geïnterpreteerd te worden. Het kan gaan 
  (in de meeste gevallen) over kwotiteiten maar ‘aandeel’ kan eveneens betrekking hebben op éénheden 
  m.b.t. water- of warmteverbruik, of kan een andere éénheid bedoelen bv. ieder een gelijk deel. ) .

 > De breuk wordt telkens gebruikt om uw aandeel in de kosten te berekenen.

 Enkele varianten uitgelegd : 

 A5 (1) : verdeelsleutel volgens kwotiteiten

 VOORBEELD 
 Bv. totale kosten van de VME in de rubriek 614000 BRANDVERZEKERING bedroeg € 699,26  (hier ging het om 1 
 factuur in de desbetreffende periode voor de brandpolis van het gebouw). 
 
 

 

 Het aandeel dat het betrokken kavel APP 7V dient te betalen is 56/1000 ste waarbij 56 overeenkomt met het aantal  
 aandelen (= kwotiteiten) van APP 7V  en 1000 overeenkomt met alle aandelen (= kwotiteiten) van alle kavels in de VME.

 Berekening : € 699,26  *  56/1000 ste =  € 39,14

 A5 (2) : verdeelsleutel volgens verbruik  

 Indien er privatief verbruik is van WATER en / of WARMTE via de gemeenschap, dan worden de bijhorende  
 verbruikskosten (bv. stookkosten, waterverbruik, enz….) volgens vastgelegde afspraken verdeeld. Indien er  
 tussenmeters in  het gebouw aanwezig zijn om het individueel verbruik per woonéénheid te meten dan is het  
 individueel verbruik ‘meetbaar’ en zullen deze meetresultaten eveneens in de berekening betrokken worden.
 Dergelijke berekeningen worden (waar mogelijk) uitbesteed aan externe opnamebedrijven (bv. Ista, Techem  
 Caloribel, SPM, enz….).
 Resultaat van de berekeningen door de externe opnamebedrijven is een gedetailleerde afrekening van de  
 verbruikskosten per kavel dewelke door de syndicus integraal wordt omgevormd tot een speciale 
 verdeelsleutel ‘verbruik’.

 VOORBEELD
 De totale verbruikskosten van de VME in rubriek 612217 TECHEM – INDIVIDUELE AFREKENINGEN bedroeg 
 € 17.442,79 in de betrokken periode.

 Het aandeel dat het betrokkenkavel APP7V dient te betalen is berekend door de firma Techem en 
 weergegeven in de individuele verbruiksafrekening voor het kavel APP7V

 Dit is zichtbaar op onze afrekeningen d.m.v. een breuk waarbij de teller het bedrag van de individuele 
 Techem-verbruiksafrekening van APP7V weergeeft (vermenigvuldigd met 100) en de noemer de som is 
 van alle individuele Techem verbruiksafrekeningen van alle kavels in de VME (vermenigvuldigd met 100)

 Berekening : 
 € 17.442,79 * 73078 / 1744272 = € 730,79 . Controle :  Dit bedrag komt overeen met de individuele 
 Techem afrekening van APP 7V (behoudens kleine afrondingsverschillen)

 

FACTURENLIJST - Grootboekrekening

Van periode : 01-01-2016 tot 31-12-2016

VME 0016 - BELGIELEI 111   0828.397.420
Belgiëlei 111
2018 Antwerpen
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DATUM DOC NR BTW TOTAALSCAN BEDRIJFOMSCHRIJVING

REKENING (VERDEELSLEUTEL)

31/12/2016 -7.342,87Overboek gas naar Techem indiv. afrek. DIV/15  0,00
31/12/2016 -2.713,00Overboek koud water nr Techem indiv.afrek. DIV/15  0,00
31/12/2016 -2.447,62Overboek vaste kosten nr Techem indiv.afrek DIV/15  0,00
31/12/2016 -3.966,98Overboek warm water DIV/15  0,00

TOTAAL :  0,00 1.958,37
612212 - TECHEM - GAS VERBRUIK VOLGEND BOEKJAAR (Basisakte 1000 kwo)
19/01/2017 LUMINUS NV +  1.192,4422.11.2016 - 18.12.2016 20213395 AF1/73  204,25

TOTAAL :  1.192,44 204,25
612217 - TECHEM - INDIVIDUELE AFREKENINGEN (TECHEM) (TECHEM 2016)
29/09/2016 TECHEM CALORIBEL +  387,13Opname warmwatertellers (17) 20209385 AF1/49  67,19
31/12/2016  7.342,87Gas verbruik volgens opname DIV/15  0,00
31/12/2016  2.713,00Koud water volgens opname DIV/15  0,00
31/12/2016  2.447,62Vaste kosten volgens Kwo DIV/15  0,00
31/12/2016  3.966,98Warm water volgens opname DIV/15  0,00
11/01/2017 TECHEM CALORIBEL +  585,19Opname warmtemeters (47) 20207986 AF1/72  101,56

TOTAAL :  17.442,79 168,75
613000 - ERELONEN SYNDICUS APP (Basisakte 1000 kwo)
27/12/2016 JALO BEHEER BVBA +  3.291,2401.01.2016 - 31.12.2016 20212249 AF1/67  0,00

TOTAAL :  3.291,24 0,00
613003 - ERELONEN SYNDICUS - BIJKOMENDE TAKEN (Basisakte 1000 kwo)
24/03/2016 JALO ADMINISTRATIE +  125,75Nav aanhoudende verwarmingsproblemen op 21/03/2016 Aankoopdocument_20160324_ToDo_30090 AF1/13  0,00
01/04/2016 JALO ADMINISTRATIE +  97,50Afrekening hermaken omwille van watermeters die N Aankoopdocument_20160401_ToDo_30841 AF1/17  0,00
31/12/2016 JALO ADMINISTRATIE +  65,00Berekenen indiv.verbruik (Techem) Aankoopdocument_20170103_ToDo_82263 AF1/69  0,00

TOTAAL :  288,25 0,00
614000 - BRANDVERZEKERING (Basisakte 1000 kwo)
04/05/2016 BRUYNSEELS VERZEK +  699,26Vivium - 03.04.2016 - 02.04.2017 20198634 AF1/20  0,00

TOTAAL :  699,26 0,00
616100 - ALGEMENE VERGADERING (Basisakte 1000 kwo)
12/02/2016 JALO ADMINISTRATIE +  60,00AZ Uitn. AV 25.02.2016 20193643 AF1/4  0,00
25/02/2016 JAN ROELANTS (R) +  52,95Verbruik AV 25.02.2016 20194240 AF1/7  0,00

TOTAAL :  112,95 0,00
616110 - BUITENGEWONE/HERNIEUWDE VERGADERING (Basisakte 1000 kwo)
07/06/2016 JALO ADMINISTRATIE +  60,00AZ Uitn.BAV 28.06.2016 20200104 AF1/24  0,00
29/06/2016 JALO ADMINISTRATIE +  80,00BAV d.d. 28/06/2016 - niet doorgegaan Aankoopdocument_20160630_ToDo_36886 AF1/30  0,00
29/06/2016 JALO ADMINISTRATIE +  200,00BAV d.d. 28/06/2016 - niet doorgegaan Aankoopdocument_20160630_ToDo_36886 AF1/30  0,00
11/07/2016 JALO ADMINISTRATIE +  60,00AZ Uitn. HBAV 08.09.2016 20201808 AF1/34  0,00
08/09/2016 JAN ROELANTS (R) +  54,65Verbruik HBAV 08.09.2016 20207534 AF1/43  0,00
09/09/2016 JALO ADMINISTRATIE +  80,00HBAV d.d. 08/09/2016 Aankoopdocument_20161101_ToDo_58299 AF1/44  0,00
09/09/2016 JALO ADMINISTRATIE +  200,00HBAV d.d. 08/09/2016 Aankoopdocument_20161101_ToDo_58299 AF1/44  0,00

TOTAAL :  734,65 0,00
617000 - DIVERSE KOSTEN (Basisakte 1000 kwo)
03/03/2016 ANTWERP-SECURITY BVBA +  149,25Vervangen elektrisch pad 20195315 AF1/9  8,45
09/06/2016 L&J PROJECTS (L & J) +  221,41Nazicht kelder en rommel verwijderen 20201048 AF1/25  38,43
06/07/2016 SOMERS GUNTER +  180,20Opzoeken oorzaak ondergelopen kelder 20201818 AF1/33  10,20
01/08/2016 SOMERS GUNTER +  431,27Vervangen koper waterleiding 20203977 AF1/38  24,41
15/09/2016 MALDOY ANNE +  42,98Terugbetaling VME Aankoop kluis 20207286 AF1/46  0,00
07/11/2016 L&J PROJECTS (L & J) +  60,50Opname watermeterstand 20210516 AF1/57  10,50
17/11/2016  69,77Schuld dhr Van Himbeek (overleden) DIV/9  0,00
16/12/2016 ANTWERP-SECURITY BVBA +  87,77Plaatsen nieuwe beldrukknop 20207695 AF1/62  4,97
21/12/2016 ANTWERP-SECURITY BVBA +  794,53Bijmaken extra sleutels (3 x 18 app) 20212246 AF1/64  137,89
21/12/2016 ANTWERP-SECURITY BVBA +  291,98Vervangen veiligheidscilinder en tegenplaat 20207745 AF1/65  16,53

TOTAAL :  2.329,66 251,38
650000 - BANKKOSTEN (Basisakte 1000 kwo)
31/03/2016  5,00Bankkosten BA1/029  0,00
30/06/2016  5,00Bankkosten BA1/060  0,00
30/09/2016  7,50Bankkosten BA1/087  0,00
30/12/2016  7,50Bankkosten BA1/120  0,00

TOTAAL :  25,00 0,00
680000 - PRIVATIEVE KOSTEN (nieuw) (Privatieve kosten)
25/03/2016 TECHEM CALORIBEL +  96,33Plaatsen warmteverdeler 5B 20196816 AF1/14  16,72
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DOC.DAT. DOC.NR. OMSCHRIJVING
Detail van betalingen

BEDRAG
ontvangen

06/04/2016 BA1/033 +++000/0719/09837+++ -375,87

betaald

05/01/2016 BA1/002 provisie werkkapitaal kouzina  146,72

05/01/2016 BA2/002 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

02/02/2016 BA1/012 provisie werkkapitaal kouzina  146,72

02/02/2016 BA2/006 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

02/03/2016 BA1/022 provisie werkkapitaal kouzina  146,72

02/03/2016 BA2/010 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

04/04/2016 BA1/031 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

04/04/2016 BA2/015 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

03/05/2016 BA1/044 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

03/05/2016 BA2/020 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

02/06/2016 BA1/052 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

02/06/2016 BA2/024 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

21/06/2016 DIV/11 Afboeking  390,89

04/07/2016 BA1/062 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

04/07/2016 BA2/029 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

02/08/2016 BA1/072 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

02/08/2016 BA2/033 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

02/09/2016 BA1/079 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

02/09/2016 BA2/037 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

23/09/2016 DIV/13 Afboeking  390,88

04/10/2016 BA1/089 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

04/10/2016 BA2/042 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

03/11/2016 BA1/098 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

03/11/2016 BA2/045 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

02/12/2016 BA1/110 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

02/12/2016 BA2/050 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

Totaal van uw betalingen:  2.882,46

SALDO IN UW VOORDEEL: € 26,63

Na goedkeuring door de algemene vergadering en van zodra de financiële stand van de VME-rekening het toelaat, zullen 
we uw tegoed terug betalen op rekening BE37 0636 0075 9128. Indien dit nummer niet correct zou zijn (of zou ontbreken), 
verzoeken we u uw correct nummer te laten weten per mail of brief. Gelieve in geen geval uw tegoed te willen verrekenen 
met andere te betalen bedragen.

CODE BEDRAG BTWOMSCHRIJVINGDATUM
Detail privatieve kosten

AF1 26/07/2016  125,00  0,00Info compr VK APP 7V - KOUZINA Natalia
AF1 26/07/2016  150,00  0,00Info akte VK APP 7V - KOUZINA Natalia

Stand kapitaal bij vorige afrekening (31/12/2015):

 504,39

Stand kapitaal bij vorige afrekening (31/12/2015):

 438,58

Beweging (opvraging, afboeking, ...): Beweging (opvraging, afboeking, ...):

Stand kapitaal op 31/12/2016: Stand kapitaal op 31/12/2016:

-95,61

 600,00

 438,58

 0,00

Overzicht waarborgfondsOverzicht reservekapitaal

JALO BEHEER - Kopstraat 63 - 2900 Schoten - Tel: (03) 257.00.00 - Fax: (03) 231.16.92 - E-mail: beheer@jalo.be - Website: www.jalo.be

LEGENDE BIJ DEZE AFREKENING

ZONE A = GEDETAILLEERDE WEERGAVE VAN DE KOSTEN PER KAVEL 
 
A1. Periode waarop de afrekening betrekking heeft.
(= het boekjaar dat werd vastgelegd in de statuten of op een AV). Het boekjaar valt niet altijd  samen met een 
kalenderjaar en omvat ook niet altijd precies 12 maanden.

A2. Kosten per kavel gegroepeerd.
Indien u meerdere kavels bezit (bv. een appartement + een garage + berging) dan zullen de kosten gegroe-
peerd per kavel op de afrekening weergegeven worden om u een beter beeld te geven van de kostenlast op 
elk kavel.
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ONZE DUIDELIJKE AFREKENINGEN
VAN GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN



A6. Kolom ‘aandeel incl. BTW’ 
(= kolom ‘A4’ x ‘kolom A5’). Dit resultaat is telkens het aandeel (incl. BTW) ten laste van het betrokken kavel in de 
desbetreffende kostenrubriek. 

A7. Kolom ‘uw BTW’
In deze kolom wordt het bedrag van de BTW weergegeven dat vervat zit in het bedrag uit kolom ‘A6”. 

A8. Totaal van alle kosten (incl. BTW) over alle bovenstaande kostenrubrieken. 

A9. Totaal van alle kosten (incl. BTW) ten laste van het betrokken kavel voor het desbetreffende boekjaar. Dit 
cijfer geeft weer hoeveel onkosten u voor dit kavel in deze periode heeft gehad. 

A10. Weergave van het aandeel van de BTW dat vervat zit in het bedrag uit ‘A9’

ZONE B = SAMENVATTING VAN ALLE VERSCHULDIGDE 
BEDRAGEN IN HET VOORBIJE BOEKJAAR

A9. Herhaling van alle (werkelijke) kosten voor alle kavels in het desbetreffende boekjaar (houdt geen reke-
ning met betaalde of opgevraagde voorschotten).

B 1. Weergave van het verschuldigde bedrag (indien positief) of bedrag tegoed (indien negatief) van de 
vorige afrekening van de vorige periode. 

B 2. Totaal van alle verschuldigde spaarbijdragen voor uw kavels  in de betrokken periode.

B 3. Totaal van de verschuldigde bijdrage in het waarborgfonds voor uw kavels in de betrokken periode. Dit 
is steeds € 0 zijn tenzij :
- De VME in het betrokken boekjaar beslist heeft om een éénmalige (bij)storting te doen in het waarborgfonds 
- U in het betrokken boekjaar één of meerdere kavels heeft gekocht of verkocht

B 4. Totaal van alles wat u diende te betalen in het betrokken boekjaar. 

ZONE C = SAMENVATTING VAN ALLES WAT IN MINDERING 
DIENT TE WORDEN GEBRACHT IN HET VOORBIJE BOEKJAAR

C1. Kolom ‘doc. Dat.’ : geeft de datums van de financiële transacties of boekingen weer

C2. Kolom ‘Doc nr’  : geeft de code van de financiële transactie of boeking weer. (intern gebruik)

C3. Kolom ‘omschrijving’ : geeft de (gestructureerde of vrije) mededeling die is gebruikt bij 
de financiële transacties 

C4. Bedrag van de betaling of boeking

C5. Uitbetaling naar uw rekening van een tegoed van een vorige afrekening (enkel zichtbaar indien relevant)

C6. Occasionele afboeking = opname uit uw persoonlijk reservefonds (enkel zichtbaar indien relevant)

VOORBEELD
Op een vorige AV is beslist om schilderwerken te financieren ahv een opname uit het aanwezige reservefonds. 
In dit geval wordt uw persoonlijke bijdrage in deze schilderwerken opgenomen uit uw persoonlijk ‘spaarpotje’ 
in de VME. Concreet ziet u het bedrag van de opname uit ‘uw spaarpotje’ verschijnen in de lijst met betalingen 
onder de noemer ‘afboeking’ zodat het bedrag mee in mindering wordt gebracht van uw te betalen kosten. De 
factuur van de schilderwerken zit immers mee vervat in zone A. 

 

A5 (3) : geen verdeelsleutel

 In de kostenrubriek 680000 PRIVATIEVE KOSTEN worden de kosten weergegeven die enkel en alleen op uw 
 kavel betrekking hebben en dus niet over de VME verdeeld worden.  
 De verdeelsleutel wordt weergegeven als een breuk 0/0, wat aanduidt dat er geen verdeling wordt toegepast. 
 
 In kolom A6 ziet u het totaal van deze privatieve kosten die aan u worden aangerekend en op de tweede 
 bladzijde van uw afrekening kan u een detail terugvinden van de samenstelling van dit bedrag.

 Voorbeelden van dergelijke privatief aangerekende kosten zijn : rappelkosten, dossierkosten bij verkoop van  
 uw kavel, bestelling sleutels, enz…..)

BELGIELEI              111

 2018   ANTWERPEN 7
                          

7B

1/11/2015
31/10/2016

5/01/2017

31/10/2016
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S.A. CALORIBEL N.V.
Rue De Koninckstraat, 40
Boite - Bus  : 1-3
1080 Bruxelles - Brussel
Tel: 32(0)2 529.63.00
Fax: 32(0)2 529.63.11
caloribel@techem.be - www.caloribel.be

Datum Opname :

Datum Afrekening :

Verwarmingsperiode :

Appartement Nr Code

IdentificType

Code Gebouw :

INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

Opsteller :018

(1)zie keerzijde

Codificatie beheerder

Appartement:

Bezoek op afspraak in onze burelen enkel tussen 09:00 en 12:00

Omschrijving GEBOUW APPARTEMENT

84604

02/529.63.82

EUR EUR

Page 3/4

A
fr
ek
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g

1. VERWARMINGSKOSTEN
Verbruikte eenheden 35.778,00 2.393,00
Prijs per eenheid 0,205234 0,205234
=> waarde zonder vaste kosten 7.342,87 491,12
% vaste kosten 25,00    %
Gebruikte quotiteiten om vaste kosten te verdelen 1.000,00 56,00
Prijs per eenheid 2,447630 2,447630
=> waarde vaste kosten 2.447,63 137,07
Totaal verwarming 9.790,50 628,19
Totaal verwarmingskosten 9.790,50 628,19

2. SANITAIR WATER
Aantal verbruikte hectoliters warm water 2.628,00 21,00
Prijs voor 1 hl warm water 1,5095 1,5095
=> waarde van het warm water 3.966,98 31,70
Aantal verbruikte hectoliters koud water 5.792,00 23,00
Prijs voor 1 hl koud water 0,468404 0,468404
=> waarde van het koud water 2.713,00 10,77
Totaal van de waterkosten 6.679,98 42,47

3. FACTUUR TECHEM
Aantal warmteverdelers 47,00 3,00
Eenheidsprijs 10,29 10,29
=> waarde van de opname van de verdelers 483,63 30,87
Btw bedrag 101,56 6,48
Huurcontract van de warmwatertellers / aantal 17 1
Eenheidsprijs 22,7724 22,7724
=> waarde van het contract 387,13 22,77
Totaal van de factuur techem 972,32 60,12

4. ALGEMEEN TOTAAL
Totaal van de uitgaven 17.442,80 730,78
Te betalen 730,78

Ontdek de voordelen van ons systeem met radio frequentie op uw
smartphone.
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Btw bedrag 101,56 6,48
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Ontdek de voordelen van ons systeem met radio frequentie op uw
smartphone.
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DOC.DAT. DOC.NR. OMSCHRIJVING
Detail van betalingen

BEDRAG
ontvangen

06/04/2016 BA1/033 +++000/0719/09837+++ -375,87

betaald

05/01/2016 BA1/002 provisie werkkapitaal kouzina  146,72

05/01/2016 BA2/002 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

02/02/2016 BA1/012 provisie werkkapitaal kouzina  146,72

02/02/2016 BA2/006 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

02/03/2016 BA1/022 provisie werkkapitaal kouzina  146,72

02/03/2016 BA2/010 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

04/04/2016 BA1/031 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

04/04/2016 BA2/015 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

03/05/2016 BA1/044 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

03/05/2016 BA2/020 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

02/06/2016 BA1/052 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

02/06/2016 BA2/024 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

21/06/2016 DIV/11 Afboeking  390,89

04/07/2016 BA1/062 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

04/07/2016 BA2/029 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

02/08/2016 BA1/072 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

02/08/2016 BA2/033 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

02/09/2016 BA1/079 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

02/09/2016 BA2/037 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

23/09/2016 DIV/13 Afboeking  390,88

04/10/2016 BA1/089 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

04/10/2016 BA2/042 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

03/11/2016 BA1/098 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

03/11/2016 BA2/045 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

02/12/2016 BA1/110 provisie werkkapitaal kouzina  159,60

02/12/2016 BA2/050 reservekapitaal kouzina natalia  50,00

Totaal van uw betalingen:  2.882,46

SALDO IN UW VOORDEEL: € 26,63

Na goedkeuring door de algemene vergadering en van zodra de financiële stand van de VME-rekening het toelaat, zullen 
we uw tegoed terug betalen op rekening BE37 0636 0075 9128. Indien dit nummer niet correct zou zijn (of zou ontbreken), 
verzoeken we u uw correct nummer te laten weten per mail of brief. Gelieve in geen geval uw tegoed te willen verrekenen 
met andere te betalen bedragen.

CODE BEDRAG BTWOMSCHRIJVINGDATUM
Detail privatieve kosten

AF1 26/07/2016  125,00  0,00Info compr VK APP 7V - KOUZINA Natalia
AF1 26/07/2016  150,00  0,00Info akte VK APP 7V - KOUZINA Natalia

Stand kapitaal bij vorige afrekening (31/12/2015):

 504,39

Stand kapitaal bij vorige afrekening (31/12/2015):

 438,58

Beweging (opvraging, afboeking, ...): Beweging (opvraging, afboeking, ...):

Stand kapitaal op 31/12/2016: Stand kapitaal op 31/12/2016:

-95,61

 600,00

 438,58

 0,00

Overzicht waarborgfondsOverzicht reservekapitaal

JALO BEHEER - Kopstraat 63 - 2900 Schoten - Tel: (03) 257.00.00 - Fax: (03) 231.16.92 - E-mail: beheer@jalo.be - Website: www.jalo.be

ONZE DUIDELIJKE AFREKENINGEN
VAN GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN
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Indien er in het voorbije boekjaar een eigendomsoverdracht is geweest of een oplevering van uw kavel(s), dan 
bevat uw afrekening een kostensplitsing. U ziet dan een extra kolom toegevoegd achter de pijltjes). 

 

H1. Aanduiding van de datum ‘vanaf’ of datum ‘tot’ u het eigendomsrecht of genotsrecht had op het betrok-
ken kavel in het boekjaar.

H2. Extra kolom ‘uw aandeel’ waarin het resultaat van de kostensplitsing per factuur wordt weergegeven.

De parameters die wij voor elk factuur afwegen t.o.v. uw aktedatum / opleverdatum zijn : 
> factuurdatum (voor interventiefacturen bv. herstelling van een slot)
> aantal dagen eigenaar in boekjaar (voor facturen waarvan de ‘looptijd’ gelijk loopt 
 met het boekjaar bv. ereloon syndicus)
> aantal dagen ‘genot’ van betrokken levering of dienst (voor facturen waarvan de ‘looptijd’ niet gelijk 
 loopt met het boekjaar, bv. brandverzekering waarvan de dekkingsperiode niet samenvalt met het boekjaar)
> afgesproken financieringen van investeringen zoals beslist op voorgaande vergaderingen (zie verslagen)
> tussenopnames 

H3. Totaal van alle kosten op het betrokken kavel voor kostensplitsing 

H4. Totaal van alle aan u aangerekende kosten na kostensplitsing. Er wordt verder geteld met dit bedrag.

Pagina 1/2
Nr.:  20170076

Mevrouw VERMEERSCH Sophie
Mechelbaan 18
1860 MEISE

VME 0016 - BELGIELEI 111
Belgiëlei 111
2018 Antwerpen
0828.397.420

Geachte heer, mevrouw

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij u hierbij de afrekening van de kosten.

Afrekening voor de periode van  01/01/2016  tot  31/12/2016 - Details

Datum afrekening: 17/02/2017

Kostensoort Totale kost
incl. BTW

Verdeelsleutel Aandeel
incl. BTW

Uw BTW Uw aandeel
KAVEL = APP 7A
U betaalt mee vanaf 20/12/2016
610100  958,19  53,65  2,30  13,98=>LIFTKOSTEN 56/1000
610140  13.960,20  781,78  0,00  0,00=>LIFTRENOVATIE - AV 26.02.2014 - 

RESERVEFONDS
56/1000

610310  1.602,59  89,74  0,00  0,00=>ONDERHOUD VERWARMING 56/1000
610500  2.236,49  125,24  0,69  3,94=>SCHOONMAAK/ONDERHOUD GEMENE DELEN 56/1000
612012  1.385,34  77,58  0,49  8,72=>WATER - VOLGEND BOEKJAAR 56/1000
612100  1.310,84  73,41  0,38  2,42=>ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN - EAN 2740 56/1000
612209 -1.092,94 -61,20  0,00  0,00=>TECHEM - GAS VERBRUIK VORIG BOEKJAAR 56/1000
612212  1.192,44  66,77  0,00  0,00=>TECHEM - GAS VERBRUIK VOLGEND BOEKJAAR 56/1000
612217  17.442,79  369,80  0,00  0,00=>TECHEM - INDIVIDUELE AFREKENINGEN 

(TECHEM)
36980/1744272

613000  3.291,24  184,31  0,00  6,04=>ERELONEN SYNDICUS APP 56/1000
613003  288,25  16,14  0,00  0,00=>ERELONEN SYNDICUS - BIJKOMENDE TAKEN 56/1000
614000  699,26  39,16  0,00  11,11=>BRANDVERZEKERING 56/1000
616100  112,95  6,32  0,00  0,00=>ALGEMENE VERGADERING 56/1000
616110  734,65  41,14  0,00  0,00=>BUITENGEWONE/HERNIEUWDE VERGADERING 56/1000
617000  2.329,66  130,46  8,63  60,84=>DIVERSE KOSTEN 56/1000
650000  25,00  1,40  0,00  0,04=>BANKKOSTEN 56/1000
680000  1.440,33  375,00  0,00  50,00=>PRIVATIEVE KOSTEN (nieuw) 0/0

 2.370,70Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:  12,49 €  157,09 47.917,28

Totaal van uw kosten:  1.034,25

Overzicht van kosten

157,09
0,00
0,00

877,16

Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:
Eindsaldo van uw vorige afrekening:
Bijdrage reservekapitaal in deze afrekening:
Bijdrage waarborgfonds in deze afrekening:

Afrekening voor de periode van  01/01/2016  tot  31/12/2016 - Overzicht

DOC.DAT. DOC.NR. OMSCHRIJVING
Detail van betalingen

BEDRAG
betaald

20/12/2016 VC1/3 CN waarborgfonds beginsaldo  438,58

30/12/2016 BA1/120 belgielei 111, bus 16, waarborgfonds + provisies +  598,18

Totaal van uw betalingen:  1.036,76

JALO BEHEER - Kopstraat 63 - 2900 Schoten - Tel: (03) 257.00.00 - Fax: (03) 231.16.92 - E-mail: beheer@jalo.be - Website: www.jalo.be

VOORBEELD AFREKENING MET KOSTENSPLITSING 
TUSSEN VORIGE EIGENAAR EN HUIDIGE EIGENAAR

H2

H4H3

H4

H1
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C7. Totaal van alles wat in mindering dient gebracht te worden in het betrokken boekjaar. 

ZONE D = HET EINDRESULTAAT VAN UW INDIVIDUELE AFREKENING 
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN

Alles wat u diende te betalen in het betrokken boekjaar (B4) MINUS

Alles wat in mindering dient gebracht te worden in het betrokken boekjaar (C7) bepaalt het 
eindresultaat van uw afrekening van de gemeenschappelijke kosten in het betrokken boekjaar. 

Het eindresultaat is steeds een bij te betalen bedrag of bedrag tegoed en is zelden gelijk aan € 0. 
Dit bedrag zal weer hernomen worden op uw volgende afrekening onder rubriek  B1  ‘eindsaldo van uw vorige 
afrekening’.

Een hoog bij te betalen bedrag kan duiden op :
> U heeft mogelijks doorheen het boekjaar te weinig voorschotten / waarborgfonds / reservefonds  betaald.
> Er zijn beduidend meer gemeenschappelijke onkosten geweest dan begroot in de laatste jaarbegroting.
> Er werd een representatieve jaarbegroting aan de AV voorgelegd maar deze heeft beslist om toch de 
 periodieke voorschotten laag te houden waardoor er nu beduidend dient bijbetaald te worden.
> Er werden één of meerdere kosten privatief aan u toegewezen. Dit kan u nakijken onder de kostenrubriek 
 680000 Privatieve kosten in zone A. Een detail hiervan vindt u eveneens terug op  uw individuele afrekening 
 onder zone D.

ZONE E = Detail van uw aangerekende privatieve kosten zie A5 (3)

ZONE F/ G = Overzicht van de stand en beweging van uw individueel reservekapitaal / 
waarborgfonds 

F1 / G1 . Stand van uw reservekapitaal / waarborgfonds op uw vorige afrekening.
Dit cijfer geeft weer hoeveel uw individueel opgebouwde reservekapitaal (F1)  of waarborgfonds (G1) bedroeg 
bij de vorige afrekening.

F2/ G2. Beweging (opvraging, afboeking). 
Dit cijfer geeft weer hoeveel reservekapitaal (F2)  / waarborgfonds (G2) aan u bijkomend werd opgevraagd of 
teruggegeven in dit boekjaar. 

F3 / G3. Stand reservekapitaal / kapitaal waarborgfonds op einde boekjaar.
Dit cijfer geeft weer hoeveel uw individueel opgebouwd reservekapitaal (F3) / kapitaal in waarborgfonds (G3) 
bedraagt bij afsluit van voorbije boekjaar.

ONZE DUIDELIJKE AFREKENINGEN
VAN GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN
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Waarom ?  

 

Een uitgebreide verslaggeving om de VME te beschermen  

De verslagen van onze algemene vergaderingen zijn gekend als robuust en uitgebreid. De reden voor 

deze (zeer) uitgebreide verslaggeving is om de VME zo goed mogelijk te kunnen verdedigen in geval 

van geschillen, juridische procedures, e.d. Verslagen zijn immers zeer belangrijke stavingstukken en de 

goede uitkomst van een geschil / betwisting kan afhangen van de volledigheid en correctheid van die 

verslaggeving.  Om die reden worden (al) onze verslagen systematisch gecontroleerd door de directie 

en ondergaan onze standaardteksten regelmatig revisies onder leiding van onze juridische dienst. 

Zo kunt u als VME op beide oren slapen wanneer een betwisting de kop zou opsteken. 

Hoe ?

 Tegenstemmen en onthoudingen worden gedetailleerd genotuleerd in de verslagen

Vereiste meerderheden worden per agendapunt correct weergegeven. 

Modaliteiten m.b.t. volmachten, stemgerechtigden, stemreductie, enz… worden correct toegepast

De geldigheid en interpretatie van agendapunten wordt telkens gemotiveerd a.d.h.v. wetteksten 

De betekenis van een voor- tegen- en onthoudingsstem wordt per agendapunt concreet 

omschreven (weten wat je stem betekent).

Voorbeeldverslag

Een voorbeeld van een verslagtekst van een opstartvergadering vindt u in bijlage. Zo weet u wat u mag 

verwachten van onze eerste vergadering. 

Opgelet ! een (eerste) opstartvergadering is steeds wat complexer en uitgebreider dan een normale 

jaarlijkse vergadering omdat hierin o.a. de startaudits beschreven worden. Laat u niet afschrikken door 

de vele details  en complexiteit.

ONZE ALLESOMVATTENDE VERSLAGGEVING
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ONZE ALLESOMVATTENDE
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Herkent u dit ? 

 

In uw VME worden noodzakelijke herstellingen uitgesteld ? Facturen van leveranciers worden moeizaam 

of niet betaald? 

Waarschijnlijk ligt de oorzaak bij één of meerdere mede-eigenaars dewelke hun verplichte bijdragen 

aan de VME niet betalen. Dit is nefast voor een goede werking van de VME en legt een zeker financieel 

risico bij de mede-eigenaars die hun bijdragen wel correct betalen.

Jalo Beheer benadrukt het belang van een financieel gezond beleid van de vereniging van mede-eige-

naars. Elke mede-eigenaar dient tijdig zijn bijdrage te betalen op de rekening van de VME. Jalo Beheer 

voert hierin een zeer strikt beleid !

Wij geven u graag onze rappelprocedure (verkort) weer bij laattijdige of uitblijvende betalingen van 

mede-eigenaars.

 

Eerste herinnering

Verzendwijze : mail en/of post (afhankelijk van doorgegeven voorkeurcommunicatie)

Tweede herinnering

Verzendwijze : mail en/of post (afhankelijk van doorgegeven voorkeurcommunicatie)

Aangetekende ingebrekestelling

Verzendwijze : mail + post + aangetekend 

Deurwaardersbrief

Verzendwijze : aangetekend via deurwaarder

Opstarten juridische invorderingsprocedure* na doorlopen rappelprocedure en bij niet betaling van 

de achterstallen.

 > Samenstellen bundel en doorzenden aan de advocaat van de VME

 > Be-opdrachten van de advocaat van de VME - vraag tot uitbrengen dagvaarding 

  Verzendwijze : betekening via deurwaarder

* Voorwaarden waaraan dient te zijn voldaan alvorens een gerechtelijke invorderingsprocedure 

 op te starten waarvoor aan Jalo Beheer een bijzonder mandaat wordt gegeven via de AV:

Procedure wordt opgestart:

> Indien de achterstal van een mede-eigenaar groter is dan 4 keer zijn periodieke bijdrage

> indien een mede-eigenaar in gebreke blijft tot het tijdig (= voor vervaldag) betalen van zijn bijdrage in een 

 specifieke financieringsmodaliteit (extra opvraging van werkkapitaal, reservekapitaal of waarborgfonds) dewelke  

 is goedgekeurd door een AV, BAV, referendum of een beslissing genomen door de raad van mede-eigendom 

 conform het mandaat van de algemene vergadering

> indien een mede-eigenaar zijn volledige periodieke afrekening niet heeft voldaan binnen de 3 maanden

> Indien niet aan één van bovenstaande voorwaarden werd voldaan maar het opstarten van een juridische 

 procedure t.o.v. een achterstallige (ex) mede-eigenaar toch is aangewezen als bewarende maatregel wanneer 

 de VME zich in financiële moeilijkheden bevindt of er urgente vorderingen tegen de VME ingesteld werden. 

 (De syndicus neemt het beheer van de VME waar als ‘goede huisvader’)

ONZE STRIKTE OPVOLGING VAN ACHTERSTALLEN
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EN

Van zodra de eerste (opstart)vergadering onder Jalo Beheer is gepasseerd, ontvangt elke mede-eige-

naar een dikke informatie-brochure dewelke geheel op maat van de VME en de betrokken eigenaar is 

geschreven.

Deze brochure bevat informatie :

Over de VME : 

o.a. technische info, info over de structuur en organisatie van de VME, de vergaderingen, enz…

Over de verschuldigde bijdragen van elke ME aan de VME :

Hoeveel moet u als mede-eigenaar betalen ? Wanneer  en hoe ? enz…

Indien u een voorbeeld van deze infobrochure wenst te ontvangen dan kan dat op simpele vraag. 

Aarzel niet om ons hierover te contacteren. 

In het verleden mochten wij reeds genieten van behoorlijk wat media-aandacht. Gedrukte, audiovisu-

ele en digitale media vonden hun weg naar ons in het kader van opinies of standpuntinname m.b.t. 

actuele thema’s.

Een aantal van deze artikels kan u nalezen op onze website www.jalo.be, doorklikken naar ‘in de pers’

ONZE INFOBROCHURE 

OP MAAT VAN ELKE EIGENAAR IN DE VME

ONZE MEDIA-AANDACHT
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