Verklaring van diefstal / verloren gaan van gecertificeerde sleutels
Alle eigenaars van een appartement en/of garageplaats in het appartementsgebouw Wintertuin zijn
in het bezit gesteld van een set gecertificeerde sleutels waarmee de toegangsdeuren en/of de sectionaaldeur, die toegang geeft tot de garage aan Het Bolwerk, geopend kunnen worden. Deze sleutels geven toegang tot de binnentuin/galerijen en/of tot een garage waar 150 auto’s en motoren
gestald staan en daar dient dus zorgvuldig mee om te worden gegaan. Deze sleutels zijn gecertificeerd en hebben allen een uniek nummer. Op verzoek zijn er aanvullende sleutels aan eigenaren
verstrekt. De sleutels kunnen zonder certificaat niet worden bijgemaakt. De kostprijs van deze sleutels is € 25,00. De (uitgegeven) sleutels/nummers worden door de gebouwenbeheerder van de Vereniging van Eigenaars Wintertuin Chassé Park geadministreerd. Sleutels verstrekt aan appartementseigenaren hebben het nummer 100546-1-###. Sleutels verstrekt aan niet-appartementseigenaren hebben het nummer 100546-C-###. [### = volgnummer]
Niet (meer) werkende sleutels kunnen kosteloos [na afspraak: info@wintertuin.net] bij de gebouwenbeheerder worden omgeruild; nieuw voor oud.
Voor sleutels die worden vermist, dient door de eigenaar onderstaande verklaring te worden ingevuld en bij het secretariaat te worden aangeboden [Het Bolwerk 155, 4811DR Breda]. Eveneens
dient per sleutel een bedrag van € 25,00 te worden gestort op bankrekeningnummer IBAN NL37
RABO 0188 971 394. Na ontvangst van onderstaande verklaring en het verschuldigde bedrag zal de
gebouwenbeheerder de eigenaar berichten wanneer de nieuwe sleutel kan worden afgehaald.
VERKLARING
Hierbij verklaar ik __________________________________________
eigenaar van appartement Het Bolwerk _____ | Garageplaats _____
[postadres] _______________________________________________________
[postcode/woonplaats] _____________________________________________
[e-mail] __________________________________________________________
dat ik sinds ______________________
een mij in bruikleen gegeven sleutel niet meer onder mijn beheer heb.
De sleutel is gestolen / verloren gegaan.
Nadere bijzonderheden over de omstandigheden van de diefstal /het verloren gaan die mogelijk
kunnen leiden tot het terugkrijgen van de sleutel(s), kunt u hieronder vermelden. Vermeld a.u.b. ook
de nummers van de sleutels die u nog in uw bezit hebt. De gebouwenbeheerder kan dan bepalen
welke sleutel is gestolen/verloren gegaan.

Aldus opgemaakt te __________________________ [plaatsnaam] op
Handtekening
2021HB0439R0

__________________________ [datum]

