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Geïnteresseerd geraakt in wat Syndiq voor uw VvE zou kunnen 
betekenen? Neem een kijkje op de site www.syndiq.nl of neem 
vrijblijvend contact op via info@syndiq.nl. 
U kunt ook bellen +31 117 222 111 om een afspraak te maken 
of langsgaan in het nieuwe pand waar Syndiq geves� gd is: 
Boulevard De Wielingen 32a in Cadzand-Bad

SYNDIQ Uw VvE in veilige handen
Wanneer er in een gebouw twee of meer eigenaren een eenheid 
(woning, winkel, garage) bezitt en, is het wett elijk verplicht een 
Vereniging van Eigenaren (VvE) op te richten. Een VvE moet zich 
aan een aantal spelregels houden en hoe meer eigenaren er zijn, 
hoe complexer de situati e wordt. Marc Maes en Luc Buijsse bieden 
met hun bedrijf Syndiq uitkomst aan de talloze VvE’s in Zeeland. 
Inmiddels maken al ruim 25 VvE’s gebruik van hun diensten. 
Ontzorgen, daar maken zij zich sterk voor.

In een Vereniging van Eigenaren bundelen eigenaren hun krachten 
en dragen ze gezamenlijk zorg voor het onderhoud van het pand 
en de gezamenlijke ruimten, zoals bijvoorbeeld een hal of de li� .  
Syndiq is in het leven geroepen om VvE’s te ondersteunen waar 
nodig. In die hoedanigheid is Syndiq een welkome aanvulling voor 
elke VvE en een betrouwbare partner voor elk bestuur. 

Marc Maes en Luc Buijsse combineren hun vakkennis en exper� se 
en bieden die graag aan: Financiële, organisatorische, bouwkundige, 
technische en juridische hulp, voor elk probleem hebben zij 
een oplossing.  Een VvE hoort als een goed geoliede machine te 
werken. De regelgeving rondom het professioneel beheer vraagt 
steeds meer kennis. Daarbij is een juiste besluitvorming in de 
VvE essen� eel en door de juiste deskundigheid is het voor iedere 
eigenaar pre�  g wonen. Marc Maes: ‘Wij leveren aan iedere VvE 
maatwerk. Het is aan de leden en het bestuur welke diensten 
zij willen afnemen. Feitelijk bieden wij een menukaart en de 
keuze is aan de klant. Wil men alleen hulp met de jaarrekening 
of juist het hele jaar door volledige ondersteuning? Wij zijn 
deskundig en ona� ankelijk en geven advies waar gevraagd. Het 
maken van de jaarrekening, een begro� ng, het opstellen van 
een meerjarig onderhoudsplan, het op loca� e begeleiden van 
de ledenvergadering, het is allemaal mogelijk. Als er klein- of 
grootschalig onderhoud moet plaatsvinden aan het pand kunnen 
wij het off ertetraject oppakken namens het bestuur. Ook leggen wij 
contact met de gemeente en indien gewenst met bouwbedrijven 
of projectontwikkelaars. Feitelijk zijn wij het verlengstuk van het 
bestuur, de schakel tussen bestuur en eigenaren. Ons doel is 
proac� ef meedenken, transparan� e bieden en ontzorgen.’ 

Luc Buijsse vult aan: ‘We denken ook graag mee over duurzaamheid. 
Wij weten uit ervaring wat nodig en noodzakelijk is en kunnen 
helpen met subsidieaanvragen. Het hoe�  niet al� jd te gaan om 
grote aanpassingen. Soms zorgt het overstappen naar bijvoorbeeld 
ledverlich� ng in de gemeenschappelijke ruimten met een kleine 
investering al direct voor een mooie besparing. Naast duurzaamheid 
hebben wij ook digitalisering als speerpunt. Zo bieden wij de 
mogelijkheid digitaal te vergaderen. Dat is, zeker ook in de Corona-
� jd, een pre�  ge en veilige manier van werken. Een VvE dient ook 
transparant te zijn. Voor een groot deel van de VvE’s hebben wij een 
online VvE-portaal ingericht waar rela� es van de VvE, a� ankelijk 
van hun rol, digitaal worden geïnformeerd en/of ac� es namens de 
VvE kunnen opvolgen. Hiermee blijven betrokkenen al� jd up-to-
date en werken wij effi  ciënter.’

Elke VvE moet voor de wet twee zaken jaarlijks op orde hebben 
de jaarrekening en het sparen voor toekoms� g groot onderhoud. 
Syndiq biedt hulp bij het opstellen van een Meerjaren-
onderhoudsplan (MJOP). Zo verkrijgt de VvE meer inzicht in het 
onderhoud van het pand en in het eigen fi nanciële plaatje.

Bovendien blij�  het pand kwalita� ef op hoog niveau en kunnen 
storingen of uitval voorkomen worden. Ook dat betekent minder 
zorgen en dus pre�  ger wonen.
Naast Marc Maes en Luc Buijsse bestaat het team nog uit drie 
andere personen, onder wie een  huismeester en een administra� ef 
medewerker. De huismeester kan worden ingezet bij klein 
onderhoud. Marc: ‘Verder hebben wij als bedrijf ook een breed 
netwerk aan deskundigen opgebouwd. Die deskundigen kunnen 
wij raadplegen op allerlei gebied, bijvoorbeeld op juridisch of 
op bouwtechnisch gebied. Onze aanpak hierbij is om vooral ook 
laagdrempelig toegankelijk te zijn en te blijven.’ 


