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Bekijk de webversie

Beste lezer,
Na een lange periode van overleg,
gesprekken en onderhandelingen zijn wij
blij dat wij, vb&t vve diensten, per 1 juli
2016
De
Rendant
bv
hebben
overgenomen van Portaal. De komende
maanden zal met name aandacht besteed
worden aan de intergratie van deze twee bedrijven.
Hans van de Ven, directeur vb&t vve diensten

vb&t neemt de Rendant over
het
opzetten
van
een
zelfstandige vestiging in Utrecht ook
een vestiging in Arnhem te openen. Er
is mede voor Arnhem gekozen omdat
dit geografisch gezien goed pas tussen
de vestigingen Den Bosch en Enschede
/ Winterswijk

Per 01 juni 2016 neemt vb&t vve
diensten De Rendant over.
De
Rendant
is
onderdeel
van
woningcorporatie Portaal en verzorgt
het beheer van de Verenigingen van
Eigenaars waarin Portaal grooteigenaar
is. Daarnaast verzorgt De Rendant ook
het beheer van particuliere VvE's.
De Rendant heeft rond de 275
verenigingen
in
beheer.
Het
werkgebied strekt zich uit van Leiden,
via Utrecht en Amerfoort tot aan
Arnhem en Nijmegen. Omdat vb&t er
veel waarde aan hecht dicht bij haar
klanten te zitten is besloten om naast

Door deze overname groeit de
portefeuille van vb&t vve diensten naar
ruim 1300 verenigingen en schuift het
werkgebied op naar Nederland ten
zuiden van de lijn Leiden - Utrecht Enschede.
Het openen van een vestigingen in
Utrecht en Arnhem zorgt er niet alleen
voor dat vb&t vve diensten haar
klantenkring kan uitbouwen onder de
Verenigingen van Eigenaars maar biedt
ook kansen voor de andere onderdelen
van de vb&t groep.
Samen met onze nieuwe collega's van
De Rendant gaan we de komende tijd
aan de slag om de twee bedrijven
samen te voegen tot een stabiele
organisatie.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u vve@vbtgroep.nl toe aan uw adresboek.

