
 

Lokaal en betrokken 
Deskundige begeleiding en bestuur 



 

Maak kennis met  
Waterweg Wonen VvE-Beheer 
Waterweg Wonen VvE-Beheer is onderdeel van Stichting Waterweg Wonen.  

Het is een professionele, lokale en betrouwbare vastgoedbeheerder die 

Verenigingen van Eigenaren zorg uit handen neemt. Waterweg Wonen  

VvE-beheer werkt in Vlaardingen en richt zich uitsluitend op wooncomplexen  

waar Waterweg Wonen mede-eigenaar is. Waterweg Wonen verhuurt circa  

12.000 woningen. 

 

Over VvE-Beheer 
Waterweg Wonen VvE-Beheer is in staat om de 

belangen van alle partijen optimaal te behartigen. 

Alle benodigde expertise op juridisch, admini- 

stratief en technisch gebied hebben wij in huis 

waardoor snel en adequaat handelen mogelijk is. 

 

Werkwijze 
Als VvE beheerder neemt Waterweg Wonen  

VvE-Beheer u veel werk uit handen. U krijgt uw 

eigen aanspreekpunt voor beheer zaken, de VvE 

beheerder. Deze beheerder draagt onder andere 

zorg voor het plannen en eventueel voorzitten 

van uw ledenvergaderingen en het verstrekken 

van de benodigde vergaderstukken. De 

administratie, financiën, het bestuur en de 

dagelijkse gang van zaken zijn allemaal de 

verantwoorde-lijkheid van de VvE beheerder. U 

maakt gebruik van een organisatie die de kennis 

en ervaring heeft om deze taken uit te voeren. 

 

Technisch beheerder 
We hebben ook veel expertise in huis en ruime 

ervaring met het technisch beheer van vastgoed. 

Onze eigen kostendeskundige zal onder meer 

het meerjarenonderhoudsplan  (MJOP) 

voorbereiden ten behoeve van de bespreking in 

de technische commissie en de algemene 

ledenvergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo bent u ervan verzekerd dat alle vormen van 

onderhoud regelmatig en vakkundig worden 

beoordeeld. U komt nooit voor verrassingen te 

staan. Voor technische zaken heeft uw VvE ook 

een eigen vaste gesprekspartner, de technisch 

beheerder.  

 

Breed netwerk 
Waterweg Wonen VvE-Beheer beschikt over een 

breed netwerk van serviceverleners. Bovendien 

kan uw VvE profiteren van aantrekkelijk 

schaalvoordeel bij inkoop van contracten. We 

kunnen hiervoor bedrijven uit ons netwerk 

inschakelen. Uiteraard is er altijd ruimte voor 

suggesties en voorkeuren vanuit de VvE. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
Digitale communicatie 
U wilt weten wat er gebeurt in uw VvE. Op de 

hoogte zijn van de laatste stand van zaken, 

langer lopende ontwikkelingen en natuurlijk  

de financiële positie van uw VvE. Waterweg 

Wonen VvE-Beheer werkt met software van 

Twinq. U kunt als eigenaar digitaal alle gewenste 

informatie inzien. Onder andere de status van 

reparaties volgen en alle notulen en contracten 

inzien. Voor het bestuur, de technische 

commissie en de kascommissie zijn 

afgeschermde delen beschikbaar met alle 

benodigde informatie en documenten. Ons  

doel is om de VvE zoveel mogelijk digitaal te 

beheren en open en snel te communiceren. 

Natuurlijk zorgen wij naar wens voor fysieke 

stukken en persoonlijk contact. 

 

Optimale prijs/kwaliteit  
Waterweg Wonen heeft als mede eigenaar 

belang bij een optimale prijs-kwaliteit verhouding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zullen, als Waterweg Wonen VvE-Beheer, 

elke aanbieding dan ook kritisch, samen met u, 

beoordelen. 

Periodiek worden de contracten getoetst op 

marktconformiteit en kwaliteit. 

 

Actuele kennis 
Wet- en regelgeving verandert voortdurend. Ook 

technieken en materialen verbeteren in de loop 

der tijd. Voor een VvE is het belangrijk om van de 

laatste ontwikkelingen op de hoogte te zijn en 

gebruik te maken van actuele kennis. Met 

Waterweg Wonen VvE-Beheer als partner in uw 

VvE hebt u die kennis in huis. 

 

Lokaal, dus altijd dichtbij 
Voor vragen en reparatieverzoeken kunt u 

natuurlijk 24 uur per dag gebruik maken van onze 

digitale ingang. Voor persoonlijke 

aangelegenheden bent u welkom op ons kantoor, 

in Vlaardingen.  

 
 



 
 


