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Geachte mevrouw

De Jong,

Conform uw ontvangen schríjven zenden wíj u híerbij de afrekeníng ín verband met bovengenoemd
transport.
Er is afgesproken

dat de eigenaar van de Ermelostraat

103 per maand een bedrag van

€ 25,00 moet betalen. Uítgaande van een openbare verkoop/veiling
op 22 januari 2019 heeft de
eígenaar aan zijn VvE verplíchtingen
tot en met de maand oktober 2018 voldaan. Wíj verzoeken u met
het transport een bedrag van € 125,00
p.m. te verrekenen ten laste van koper of verkoper, dit
bedrag heeft betrekking op de maandelijkse bíjdrage van de maanden november 2018 tot en met
maart 2019. Wij verzoeken u het onderstreepte
bedrag met het transport te verrekenen en
rechtstreeks te storten op de VvE bankrekening,
,
í.n.v. VvE Ermelostraat 103105-107.
In verband met de overdracht van het pand Ermelostraat 103 verzorgen wij de administratieve
overdracht m.b.t. de VvE tussen de verkoper en koper. Volgens de akkoord bevonden
taakomschrijving
bij het adiveren van de vereníging zijn voor de overdracht van een pand binnen de
VvE adminístratiekosten
verschuldigd voor zowel de koper als de verkoper. De administratíekosten
voor de koper en verkoper bedragen € 78í51
exclusief BTW zijnde € 95,00 ínclusief 21o/o BTW, zijnde
in totaal € 190.
De nieuwe eígenaren worden door ons schriftelijk ge'ínformeerd. Wilt u de koper en
verkoper belasten voor dít bedrag en het verschuldigde op ons bankrekeningnummer
o.v.v. admínistratiekosten
Ermelostraat 103 overmaken.
Het saldo van de VvE is als volgt:

VvE rekening: €

564134

(peildatum 19 november 2018)
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