
GEBRUIKERSVERKLARING 
 
De ondergetekende(n),  
 
 

Naam    :  
Voornamen   : 
Adres    :  
      
Telefoonnummer  :  
E-mailadres   :  
 
Ingangsdatum huur/gebruik : 
 

verklaart hierbij: 
 
dat hij de bepalingen van het reglement en het huishoudelijk reglement van de VvE …….. te 
……., alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, voor 
zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven. 
 
De ondergetekende verklaart tevens, dat deze verklaring geacht wordt ook betrekking te hebben 
op besluiten en bepalingen die eerst na deze verklaring worden genomen respectievelijk 
vastgesteld, tenzij een beroep op die besluiten en bepalingen jegens de gebruiker in strijd zou zijn 
met de redelijkheid en billijkheid. 
 
De verstrekte gegevens worden beschouwd als reguliere persoonsgegevens welke voor zowel het 
bestuur, als voor de VvE beheerder nodig zijn voor het dagelijks beheer van de VvE. Uw 
gegevens worden onder andere gebruikt voor: administratie van uw VvE, alle handelingen 
rondom Vergaderingen van Eigenaars, communiceren omtrent planmatig en dagelijks 
onderhoud, alsmede het behandelen van schadedossiers. U kunt in het privacystatement van VvE 
Company nalezen hoe VvE Company met deze gegevens omgaat. Het privacystatement kunt u 
vinden op www.vvecompany.nl 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te 
 

Plaats   :  
 
Datum   :  
 
Naam en handtekening: 
                                      …………………………….. 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USER STATEMENT 
 
The undersigned, 
 
 

Name    :  
Surnames   : 
Address   :  
      
Phonenumber  :  
E-mailadres   :  
 
Start date rent/use  : 
 

Hereby declares:   
 
That he will comply with the provisions of the regulations and any internal regulations of the 
………….… te …., as well as any rules as referred to in section 5:128 of the Dutch Civil Code, 
insofar as these relate to a user. 
 
The undersigned also declares that this declaration is also deemed to relate to decisions and 
provisions that are taken or adopted after this declaration, unless invoking those decisions and 
provisions towards the user would be contrary to reasonableness and fairness. 
 
The information provided is considered regular personal data which is necessary for both the 
board and the VvE manager for the daily management of the VvE. Your data will be used, 
among other things, for administration of your Owners Associaton, all actions surrounding 
Meetings of Owners, communicating about planned and daily maintenance, as well as handling 
damage files. In the privacy statement of VvE Company you can read how VvE Company 
handles this data. The privacy statement can be found at www.vvecompany.nl 
 
 
Drawn up and signed in duplicate at: 
 

Place   :  
 
Date   :  
 
Name and signature : 
                                      …………………………….. 
 

http://www.vvecompany.nl/

