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VvE “Groen Tuin-stedelijk Woonmilieu Op den Haar” te Deventer 
t.a.v.: mevr. E. Schaffers 
Postbus 5 
7400AA DEVENTER 
 
Behandeld door  : Robert Turk     Afdeling: REBO VVE Management 
   aanbiedingvve@rebogroep.nl / 0314 - 369 290 
Datum   : 18 maart 2021 
Betreft  : Offerte VvE beheer VvE “Groen Tuin-stedelijk Woonmilieu Op den Haar” te Deventer 
 
Geachte mevrouw Schaffers,                   
 
Hartelijk dank voor uw offerteaanvraag bij REBO VVE Management BV voor het VvE 
beheer van VvE “Groen Tuin-stedelijk Woonmilieu Op den Haar” te Deventer. REBO VVE 
Management is onderdeel van REBO Groep en heeft vestigingen in Amsterdam, 
Amersfoort, Arnhem, Deventer, Dieren, Doetinchem, Utrecht en Zwolle. VvE Management 
heeft 24 medewerkers in dienst, die allen gespecialiseerd zijn in het beheren van VvE’s. 
Op dit moment beheren wij zo’n 500 VvE’s in heel Nederland.  

Omdat elke VvE zijn eigen behoefte heeft, hebben wij 3 pakketten samengesteld, te 
weten: 

- Basis pakket (financieel beheer):  
- Basis+ pakket (financieel en algemeen beheer): 
- All-in pakket (financieel, algemeen en technisch beheer) 

 
Wat de pakketten in houden kunt u zien op bijgesloten infografic. 
 
Deze pakketten bieden aan voor deze VvE voor de volgende tarieven: 
- Basis pakket : € 17.500,- incl. 21% BTW per jaar (€14.462,81 excl. BTW) 
- Basis+ pakket  : € 24.500,- incl. 21% BTW per jaar (€20.247,93 excl. BTW) 
- All-in pakket : € 32.500,- incl. 21% BTW per jaar (€26.859,50 excl. BTW) 

 
 
Deze tarieven hebben wij gebaseerd op uw opgave. Wat u van ons kunt verwachten voor deze tarieven, kunt u 
lezen in de bijgesloten algemene taakomschrijving en de overige bepalingen. 
 
Graag lichten wij deze opgave en de bijlagen toe in een persoonlijk onderhoud. De 
ondergetekende is bereikbaar via aanbiedingvve@rebogroep.nl. Voor meer informatie 
over ons en onze medewerkers verwijzen wij u naar www.rebovvemanagement.nl.  

De geldigheid van deze aanbieding is 6 maanden met als ingangsdatum vandaag. 

Met vriendelijke groet, 

Namens REBO VvE Management B.V. 

Robert Turk 
Accountmanager VvE 
 
 
Bijlagen: Infografic, Taakomschrijving, Overige bepalingen, Tarievenlijst extra diensten,  
Algemene Voorwaarden VGMNL en Algemene Voorwaarden REBOgroep. 
 
Voor een demo versie van ons VvE Portaal gaat u naar: www.rebovvemanagement.nl  
Inloggen VVE portaal  Gebruikersnaam: ReboDemo Wachtwoord: ReboDemo 
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