Checklist VvE
Welke documenten zijn noodzakelijk bij de aanvraag van een
Gelderse Monumentenfonds-hypotheek?
Algemeen
Identiteit bestuurders


Geldig identiteitsbewijs: paspoort (inclusief het geperforeerde documentnummer en Burgerservicenummer)

 	
Europese identiteitskaart (voor- én achterzijde),vreemdelingendocument of een Nederlands rijbewijs. Het gedeelte met de handtekening moet altijd
duidelijk zichtbaar zijn. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de volgens KvK bevoegde (bestuurs)leden.

IBAN
 	Een bankafschrift uit het lopende boekjaar van de VvE met adresgegevens van de op het aanvraagformulier opgegeven IBAN voor de
automatische incasso.

KvK


Een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Gegevens van de VvE


Splitsingsakte: de splitsingsakte van de VvE.

 	Notulen van ledenvergadering: de notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VvE waarin goedkeuring is gegeven voor het aangaan van
de aangevraagde financiering en indien van toepassing een goedkeuring voor het verhogen van de servicekosten.


Huishoudelijk reglement: een kopie van het huishoudelijke reglement van de VvE.



Jaarcijfers VvE: een kopie van de jaarcijfers van de VvE over de laatste drie bekende boekjaren.



Service kosten: stukken waaruit de actuele hoogte van de servicekosten van de VvE leden.

 	
Begroting VvE na restauratie: een kopie van de begroting over het komende jaar waarin de (hogere) servicekosten verwerkt zijn en zichtbaar is
wie zijn of haar aandeel (deels) via onze Gelderse Monumentenfonds-hypotheek financiert.


Reservefonds: stukken waaruit de actuele stand van het reservefonds van de VvE blijkt.



Onderhoudsplan: een exemplaar van het meerjarig onderhoudsplan.



Restauratie noodzaak: stukken waaruit blijkt dat uitstel van deze onderhoudswerkzaamheden niet wenselijk is.

Lopende financieringen


Het laatste saldobiljet of de laatste jaaropgave van de zakelijke lening(en), krediet(en) of leaseovereenkomsten voor zover niet blijkend uit de jaarcijfers.



Een opgave van het te betalen bedrag aan rente en/of aflossing per maand, d.m.v. een lening-/leaseovereenkomst of bankafschrift.

Heeft u in het lopende boekjaar een financiering aangevraagd of aangepast? Of gaat u dat binnenkort doen?


De offerte voor de af te sluiten lening of het krediet.
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 ga verder op de volgende pagina

Heeft u in het lopende boekjaar een financiering afgelost?


Het aflossings- en opheffingsbewijs.

Te nemen maatregelen
 	Verklaring gemeente Gelders Monumentenfonds: in dit formulier bepaalt de gemeente de grondslag voor de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek.
Deze grondslag is gebaseerd op subsidiabele kosten t.b.v. restauratie en herbestemming (constructief herstel of herstel van monumentale waarden)
of kosten t.b.v. voorzieningen voor energiebesparing (kosten energiescan, aanbrengen isolerende voorzieningen alsook installaties die bijdragen aan
verbetering van de duurzame energiehuishouding).

Belangrijke informatie: rechtsgeldige besluitvorming VvE
Een voorwaarde voor het aangaan van een Gelderse Monumentenfonds-hypotheek is een zorgvuldige besluitvorming, waarbij er voldaan moet
worden aan de wettelijke en reglementaire quorumeisen en stemverhoudingen. Verder moet uit de notulen van de algemene ledenvergadering
van de VvE duidelijk blijken:

1.	Dat er wordt ingestemd met het besluit om als VvE een lening aan te gaan voor energiebesparende maatregelen en/of restauratie waarbij
de hoofdsom en condities van de lening benoemd zijn.
2.	Dat het aangaan van de lening leidt tot verhoging/aanpassing van de maandelijkse servicekosten waarbij de gekwalificeerde meerderheid
van de leden expliciet akkoord gaat met deze aanpassing.
3.	Een korte beschrijving van de consequenties van het aangaan van de lening door de VvE voor de leden van de VvE. In de vergadering dienen
minimaal de volgende aspecten aan bod te komen:
D
 e eigenaars/bewoners dienen expliciet gewezen te worden op de mogelijkheid om binnen een maand na de dag waarop hij of zij kennis
hebben genomen of kennis hebben kunnen nemen van het besluit dat de VvE een lening wenst aan te gaan, tot het inroepen van de
vernietiging van het besluit conform 5:130 lid 2 BW.
D
 e eigenaars/bewoners dienen expliciet gewezen te worden op het feit dat bij de besluitvorming van de VvE er geen rekening gehouden
is met de individuele financiële situatie van elk afzonderlijk lid van de VvE.
D
 e eigenaars/bewoners dienen expliciet gewezen te worden op het feit dat hij of zij in geval van wanbetaling door de VvE hoofdelijk aansprakelijk
gesteld kunnen worden voor de restant schuld van de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek, gemaximeerd tot zijn of haar breukdeel.

 anvullend hierop moet in de vergadering van de VvE een afkoelingsperiode (art. 5:130 lid 2 BW) in acht genomen worden. Dit geeft een individuele
A
eigenaar de mogelijkheid, om binnen een maand na de dag waarop hij of zij kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen, tot het inroepen van
de vernietiging van het besluit. Dit betekent dat een aanvraag voor een Gelderse Monumentenfonds-hypotheek pas kan worden toegekend nadat de
afkoelingsperiode is verlopen en er geen verzoek tot vernietiging open staat. De VvE kan volstaan met een schriftelijke mededeling (op papier of digitaal)
waarin zij verklaart dat er geen lopende verzoeken tot vernietiging open staan.
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