
Verklaring betaalgedrag van de leden Vereniging van Eigenaars

1. Gegevens VvE

Naam VvE:

Aanvraagnummer (indien bekend):

Totaal aantal leden:

2. Achterstanden van de leden in de (service) bijdrage

Zijn er leden met een achterstand?  Ja (vul onderstaande gegevens in)  Nee (ga naar punt 4)

Aantal leden met een achterstand van
meer dan een maand:

Het totaalbedrag aan achterstanden
die de leden bij de VvE hebben op
de dagtekening van deze verklaring:

Is dit in totaal 5% of meer van
het aantal leden:  Ja (ga naar punt 3)  Nee (ga naar punt 4)

3. Toelichting achterstanden

    Aantal leden
Type achterstand: Achterstanden groter dan een maand
  (zonder betalingsregeling, niet bij incassobureau)

  Betalingsregelingen met de VvE die worden nagekomen
 
  Betalingsregelingen met de VvE die niet worden nagekomen

  Betalingsregelingen bij een incassobureau die worden
  nagekomen
 
  Achterstanden bij een incassobureau zonder betalingsregeling
  of een betalingsregeling die niet wordt nagekomen

  Achterstanden voor uitsluitend stookkosten
 
  Overige achterstanden
 Toelichting (overige) achterstand(en):

4. Slotverklaring

De ondergetekende(n), verklaart/verklaren:
Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
Er akkoord mee te zijn dat we aanvullende informatie over achterstanden kunnen opvragen.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Naam bestuurder(s):
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Laapersveld 68 
1213 VB Hilversum

T 088 606 97 60
KvK 59 43 91 22

vve@warmtefonds.nl
www.warmtefonds.nl
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