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                                                                                              In de eerste plaats van harte gefeliciteerd met Uw eigen     

                                                                                           appartement en als medebewoners en bestuur wensen wij U 

                                                                                                                               veel woonplezier. 

 

 

 

 

U ontvangt deze digitale versie van de welkomstmap namens het                                                                                                                                     

bestuur van de Vereniging Van Eigenaars, Cederstraat 7 t/m 157                                                                                                                                     

Tilburg om U op de hoogte te brengen van allerlei informatie met                                                                                                                                      

betrekking tot dit appartementencomplex. 

 

  

Welkom in de Cederstraat 

http://www.vvecederstraattilburg.nl/
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• INHOUD :   

 

• Welkomstbrief 
 

• Informatie V.V.E. algemeen 
 

• Aanvraag naamplaatjes  
   

     .   Machtiging automatische incasso servicekosten 

 

     .  Plattegronden 
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Algemene informatie  
• De administrateur van onze vereniging is:  

Mevr. Miranda Serrarens    

                                                              E-Mail: admin@vvecederstraattilburg.nl  

   

• Reparatie’s, onderhoud, storingen en andere technische zaken worden geregeld door:  
            Dhr. Henk Peijs                Zijn telefoonnummer is 06-53177218 

                                                        E-Mail:  beheer@vvecederstraattilburg.nl 

• Verder hangt er beneden in het mededelingenkastje een lijst waarop alle telefoonnummers staan wie U waarvoor moet bellen.       
  

• De jaarlijkse ledenvergadering wordt verzorgd door het bestuur van de V.V.E. Cederstraat. 
  

• Verder vragen wij U het HUISHOUDELIJK REGLEMENT goed door te lezen. 
           Ook vragen wij U om de regels in dit reglement na te leven om zo op een juiste en vriendelijke wijze met elkaar om te gaan.         

• Omdat de flat maar één waterverbruiksmeter heeft, betaalt iedereen een vast bedrag, ondanks het verschil in gebruik. Uw medebewoners verzoeken U dan ook om hiermee 
rekening te houden 
   

• De schoonmaak van de algemene ruimtes vindt meestal plaats op vrijdag. 
 

• De ramen aan de ,,Cobbenhagenkant,, worden één maal per drie maanden aan de buitenkant  gewassen. 
  

http://www.vvecederstraattilburg.nl/
file:///C:/Users/mxstr/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen/admin@vvecederstraattilburg.nl
mailto:beheer@vvecederstraattilburg.nl
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• De afvalcontainers zijn voorzien van een pasjes systeem, deze zijn adres gebonden, dus als u gaat verhuizen moet u deze in het appartement laten liggen. Is deze niet meer 
aanwezig kunt u een nieuwe aanvragen via de gemeente Tilburg, het andere pasje wordt dan geblokkeerd. 

 

• Wij gebruiken TAG’S om binnen en om in het souterrain te komen. Deze krijgt u van de vorige eigenaar/huurder. Wilt u er nog 1 bestellen kan dat bij het beheer. U kan er 
maximaal 3 kosteloos hebben, wilt u er nog 1 extra zijn de kosten á € 60,00 waarvan €50,00 borg. U kunt deze aanvragen via een mail naar beheer@vvecederstraattilburg.nl.  

 

• Verder verzoeken wij u om de servicekosten over te maken op: 
 

           bankrekeningnummer : ABN/AMRO  IBAN:   NL05ABNA 057.93.77.202 

              o.v.v.  VVE Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg                                                            

           U kunt de VVE ook machtigen via een formulier verderop in deze map.  

  

• Zijn er verder nog vragen, de bestuursleden staan u graag te woord.  
  

• Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 

 

             Met vriendelijke groet : Het bestuur.  

  

http://www.vvecederstraattilburg.nl/
mailto:beheer@vvecederstraattilburg.nl
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Belangrijke telefoonnummers 

 
• Alarm nummer                                             112                                                                                                                                       
• Geen spoed, wel politie                              0900-8844                                                                                                                    
• Grof vuil                                                         013-5423317  
• Centraal meldpunt Gemeente Tilburg     14013 

  

  

• Administrateur  Mevr. Miranda Serrarens  
                             E-Mail: admin@vvecederstraattilburg.nl              

                                                                                                                               

• Bankrekening V.V.E.       ABN/AMRO  IBAN:   NL05ABNA 057.93.77.202                                                                                                                      
                                                                                                                   

• Samenstelling bestuur :   
• Voorzitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Bestuurslid                                   Mevr. Miranda Serrarens 
• Beheerder (toegevoegd)           Dhr. Henk Peijs 
• Beheerder (toegevoegd)           Dhr. Casper Verhoeven                                   

                                                                                                 

• E-mail adres voor Technische zaken :   tc@vvecederstraattilburg.nl  
• Internet: https://www.vvecederstraattilburg.nl 

  

• Voor klachten kunt u gebruik maken van de klachten@vvecederstraattilburg.nl en voor ideeën kunt U gebruik maken van de brievenbus van de VVE. 
 

http://www.vvecederstraattilburg.nl/
file:///C:/Users/mxstr/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen/admin@vvecederstraattilburg.nl
mailto:tc@vvecederstraattilburg.nl
https://www.vvecederstraattilburg.nl/
mailto:klachten@vvecederstraattilburg.nl
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Aanvraag nieuw naamplaatje voor bellentableau. 

 

• Op het intercombord in de hal zitten naamplaatjes van de bewoners. 
           Om uw naam op dit tableau te krijgen dient U het hiervoor bestemde  

           formulier die op onze website staat, digitaal in te vullen en te verzenden. 

 

• https://www.vvecederstraattilburg.nl/aanvraag-naamplaatjes/  
 

 

• U mag geen ja/nee sticker meer plakken op de brievenbussen, deze zijn al voorzien, u kunt het plaatje zelf omdraaien in Ja/Nee, Ja/Ja, Nee/Nee of Nee/Ja.  

 
  

 

 

 

Het bestuur. 

 

 

 

http://www.vvecederstraattilburg.nl/
https://www.vvecederstraattilburg.nl/aanvraag-naamplaatjes/
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FORMULIER DOORLOPENDE SEPA MACHTIGING   

  

Appartement-/Garage-nummer:    
  

Naam en voorletters:    
  

Adres:    
  

Postcode en Woonplaats:   
  

Machtigt hierbij, tot wederopzegging, de hieronder genoemde incassant om betalingen  automatisch van mijn bankrekening af te laten schrijven wegens de maandelijkse  VVE service-bijdrage en voorschot en 

afrekening stookkosten.  
  

Rekeningnummer (IBAN):  _________________________________________   
  

Ten name van:  __________________________________________________   
  

Met ingang van datum: ___________________________________  
  

Incassant:  
VVE Flat Cederstraat p/a Cederstraat 71  
5037 JC  TILBURG  
  

Incassant-ID: NL46ZZZ172718690000  
IBAN: NL05ABNA0579377202   
  

Kenmerk machtiging:   (hoeft u niet in te vullen)  
Ondertekening:  
  

Plaats en Datum:  ____________________________________  

  
  

Handtekening: _______________________________  
  
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan   
- VVE Flat Cederstraat om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag     van uw rekening af te schrijven en   
- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht      van VVE Flat Cederstraat.   
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen  acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.”   

  

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post opsturen naar bovenvermeld adres  óf scannen en mailen naar:  admin@vvecederstraattilburg.nl  

http://www.vvecederstraattilburg.nl/
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