
 

 
 
T&T Vastgoed en VvE Beheer, even voorstellen 
 
Professioneel, vriendelijk en persoonlijk  
 
Het beheren van uw VvE en vastgoed op een kwalitatief hoogstaand niveau en  
een persoonlijke manier. 
 
Vriendelijkheid en toegankelijkheid hebben wij bij het beheren van uw VvE tot een 
Kunst verheven geen 9-5 mentaliteit, verschuilend achter regels en procedures  
Maar een proactieve, persoonlijke en toegankelijke wijze van het beheren van  
vastgoed  en VvE’s  
 
Oorsprong  
 
Al sinds 1998 zijn de grondleggers van T&T actief in het beheren van de VvE’s. Door de 
manier van werken maken de beheerders van T&T het beheer van een VvE tot een mooie 
uitdaging in plaats van een lastige opgave. De beheerders van T&T zijn vaak te vinden bij de 
gebouwen welke zij beheren om te inspecteren bij onderhoud, het controleren van 
bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden, het opnemen van meterstanden, het verwisselen 
van naamplaatjes, of even bij te praten met de leden of eigenaren.  
 
Werkwijze  
 
De spreekwoordelijke kaplaarzen staan standaard in de kofferbak. Er wordt veel overlegd 
met bestuurs- en commissieleden zodat er geen ruis op de lijn ontstaat en alles rondom de 
VvE vlekkeloos verloopt. Hierbij worden de administratieve, secretariële en financiële 
aspecten natuurlijk niet vergeten. T&T werkt hiervoor met Informant Software, waarbij er alle 
mogelijkheid is voor de eigenaren binnen de VvE om digitaal mee te kijken binnen úw VvE.  
 
T&T beheert zowel bestaande bouw als nieuwbouw (opstart) samen met de eigenaren, de 
aannemer en de projectontwikkelaar. OF dit nu appartementen, bedrijven, winkelcentra, 
parkeerplaatsen of jachthavens betreft, alles wat gesplitst wordt of in de verenigingsverband 
beheert moet worden, zoals een vereniging, parkmanagement of BIZ, ziet T&T als een 
uitdaging.  
 
Wij zijn up-to-date 
 
Wij onderhouden goede contacten met VvE Belang en Vereniging Eigen Huis. De notariële 
beroepsorganisatie en het ministerie zijn ook veel geraadpleegde organisaties. Door deze 
samenwerking zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en is alle kennis 
aanwezig.  
 
Van harte welkom  
 
Professioneel, Vriendelijk en Persoonlijk betekent ook dat u van harte welkom bent. U kunt 
telefonisch contact met ons opnemen, per mail, via onze mooie web portaal of per 
WhatsApp. 
 
Maar nog liever ontmoeten wij u op locatie of bij ons op kantoor, u bent van harte welkom. 
 
Hartelijke groet 
Het team van T&T Vastgoed en Vve Beheer  

 


