
 

 

 

 

Monoma Nederland bv 

Postbus 8770  5605 LT Eindhoven  The Netherlands  +31 (0)88 226 35 17  monoma.eu 

KVK 16086731  BTW nr. NL807083045B01  IBAN NL76 INGB 0651 0355 89  BIC code INGBNL2A 

SPECIFICATIE BRUIKLEENVERGOEDING Monoma Nederland B.V. 
 
De diensten die Monoma aanbiedt voor de maandelijkse bruikleenvergoeding (Classic, VVB) betreffen on-
der meer de volgende: 
 
Beheer:  

• Het in bruikleen te verstrekken pand geschikt maken voor bewoning en beheer; 

• Vervaardigen van specifiek op het pand betrekking hebbende huisregels, > 4 bewoners; 

• Zoeken naar geschikte bewoners;  

• Maandelijkse controle van het pand (onder meer doch niet uitsluitend de stabiliteit van het pand, brandveilig-
heid, tuinonderhoud, aanwezigheid en functioneren van rook- en brandmelders, monitoren dat veilig en net 
wordt gewoond, functioneren van het huisreglement) en schriftelijke rapportage; 

• Vervaardiging van woon- en woningverbeteringsvoorstellen; 

• Bevorderen van energiezuinig wonen: ter hand stellen energiegids en brandveiligheidboekje en verstrekking 
van tips; 

• Communicatie met omwonenden (wat gebeurt er met het lege pand?, wie is Monoma?, beantwoorden vra-
gen; 

• Melding tijdelijke bewoning bij overheidsinstanties; 

• Rapporteren, behandelen, oplossen en afwikkelen van klachten en incidenten, informeren bruiklener en ove-
rige betrokkenen; 

 
Communicatie: 

• Onderhoud en beheer website; 

• Onderhoud en beheer software en hardware; 
 
Incasso: 

• Factureren, aanmanen en zo nodig incasseren; 

• Innen van boetes; 
 
Onderhoud/storingen  (maandag – vrijdag 08:30-17:00uur, niet weekeinden/feestdagen) 

• Coördineren van onderhoud en oplossen van storingen door derden. 

• Uitvoeren van onderhoud en storingen door eigen technische dienst; 
 
24 uur bereikbaarheidsdienst voor calamiteiten: 

• 24 uur bereikbaarheidsdienst in het geval van calamiteiten; 
 
Administratie: 

• Completering en digitale verwerking documenten bruiklener (is bruiklener WA verzekerd? heeft hij afschrift 
van legitimatiebewijs overgelegd?, heeft hij noodzakelijke verzekeringen afgesloten en daarvan bewijs gele-
verd?, staat hij op het adres ingeschreven en heeft hij daarvan bewijs geleverd?); 
Administreren gegevens bruiklener bij wijzigingen en/of veranderingen (telefoon- en/of e-mailgegevens); 

• Verzorgen bruikleenovereenkomsten; 

• Verzorgen en opvolgen opzeggingen en opleveringen;  
 
Acquisitie: 

• Zoeken van lege panden teneinde bruikleners mogelijk te kunnen herplaatsen; 

• In beheer nemen van nieuwe panden bij bestaande en nieuwe klanten;  

• Zoeken en screenen van geschikte bewoners; 
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