Een nieuw communicatiemiddel
voor een nieuw gebouw!
U kent nog niet al uw mede-eigenaars? U zit te wachten op de volgende algemene vergadering om
een thema aan te kaarten? Of u denkt ook dat twee uurtjes overleg per jaar op de algemene
vergadering wat weinig is, gezien de praktische en financiële beslissingen die in uw gebouw
genomen dienen te worden?
Efficiënter beheer
Waarom niet het hele jaar door
samen met uw mede-eigenaars
de gang van zaken bespreken en
voorstellen verfijnen?

Waar ?
In een “virtueel onmoetingslokaal”
voor
uw
medeeigendom op www.quimmo.be.

Waarom ?
Voor een beter beheer, een
efficiëntere algemene vergadering met betere voorstellen
en voordeliger beslissingen.

Duur ?
Neen, de meeste functies, zoals
uw virtuele ontmoetingsplaats,
zijn zelfs GRATIS .
Meer informatie vindt u op de
website, op
http://www.quimmo.be/nl/nieuw

Wat kan er ?

Moeilijk ?

Communicatie over geplande
werken, (voorlopige) oplevering,
inwendige orde, problemen met
huurders, aannemers, de netheid
in
uw
gebouw,
gemeenschappelijke aankopen zoals bvb
een EPC certificaat … of gewoon
elkaar wat beter leren kennen.

Helemaal niet, gewoon uzelf
inschrijven op de site, de
gegevens van het gebouw
invullen en een seconde later is
de website voor uw gebouw
beschikbaar.

Documenten van uw gebouw
voor iedereen beschikbaar

U kunt dadelijk uw medeeigenaars uitnodigen en van
start gaan.

Zelfs een prijsvergelijking van
uw kosten met die van andere,
vergelijkbare gebouwen.

Hoe starten ?

Voordelen
Samen
oplossingen
zoeken,
direct reacties van uw medeeigenaars lezen.

Documenten overal beschikbaar.

Bezorg dit document in
elk geval aan een lid
van de raad van medeeigendom
van
uw
gebouw zodat deze kan
beslissen of dit uw medeeigendom aanbelangt, of
hang het op in de hal

Bijkomende
informatie
mede-eigendom, forums
vraag en antwoord …

... of neem
initiatief

Kosten drukken door
informatie
en
beslissingen.
Betere voorbereiding
vergaderingen.
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Quimmo.be is een onafhankelijke website.
Voor meer informatie, ga naar http://www.quimmo.be
U vindt er meteen ook bijkomende informatie over mede-eigendom in het algemeen.
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