VERENIGING VAN EIGENAREN WOONWIJK ’t SOPERSE BOS
Toegang ’t Soperse Bos
Als eigenaar heeft u voor het openen van de slagboom recht op 2 geregistreerde toegangspasjes, u bent zelf
verantwoordelijk voor doorgave aan eventuele nieuwe eigenaren of huurders.
Bij verlies of diefstal kan een nieuwe toegangspas aangevraagd worden, de kosten bedragen € 20,00 per pas welke vooraf
overgemaakt dient te worden op bankrekening nummer NL24 RABO 0138 5977 82 t.n.v. VVE 't Sopersebos onder
vermelding van wijziging toegangspas, naam, straat + nummer
Ook dient u uw verzoek middels onderstaand volledig ingevuld formulier verzonden te hebben naar
sopersebos@vbtgroep.nl.
Een defecte pas zal bij inlevering kosteloos omgewisseld worden.
Na verwerking treft u de nieuwe passen na ongeveer 2 weken in uw brievenbus.
Alleen eigenaren kunnen zich aanmelden of wijzigingen doorgeven voor opening van de slagboom op afstand, de kosten
bedragen € 5,00 per wijziging welke vooraf overgemaakt dient te worden op bankrekening nummer NL24RABO01385977
82 t.n.v. VVE 't Soperse Bos onder vermelding van wijziging telefoon toegang , naam, straat + nummer
Ook dient u uw verzoek middels onderstaand volledig ingevuld formulier verzonden te hebben naar
sopersebos@vbtgroep.nl.
De wijziging zal binnen twee weken na ontvangst van uw betaling plaatsvinden.
Om de slagboom te activeren, belt u met het door u opgegeven telefoonnummer naar het nummer 06-29270367 en de
slagboom zal geopend worden. Nummerherkenning op uw telefoon moet zijn ingesteld, een geheim nummer zal niet
werken.
Voor de duidelijkheid:
Misbruik van het gebruik van de slagboom, bijvoorbeeld door overlast van auto’s langs uw perceel of anderszins, zal leiden
tot verwijdering van uw geregistreerde telefoonnummer(s) uit het systeem.

Wijziging toegangspas
Naam eigenaar
:……………………………………………………………………………..

Adres

:………………….

Huisnummer :……..

Plaats

:………………………………………..

Telefoon

:………………….

E-mail

:………………….

Huisnummer op ‘t Sopersebos

:……..

Toegangspas defect

Ja/nee

Defecte pasnummer:……………

Aanvraag nieuwe pas

Ja/nee

Aantal:……………
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Wijziging telefoon toegang
Oud nummer
:………………….

Vervallen

1e telefoon

Ja/nee

Nieuw nummer
:………………….

2e telefoon

:………………….

Ja/nee

:………………….

*Doorhalen wat van toepassing is.

Opmerking:

:……………………………………………………………………………………………………………………..
:……………………………………………………………………………………………………………………..
:……………………………………………………………………………………………………………………..

Naam eigenaar

:……………………………………………………………………………………..

Plaats en datum

:………………………………………

Handtekening

:……………………………………………………………………………………..

:………………………………………

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur VVE
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