
 

Sleutels en naambordjes  

1.Sleutels nabestellen  

• Salto-sleutel: € 25,00 + € 1,00 administratie en pinkosten 

Deze sleutel (blauwe tag) geeft o.a. toegang tot de garage, de lifthal, containerruimte en de 

berging via de buitendeur.  

Hoe te bestellen?  

1.  U kunt met PIN betalen bij de huismeester of u maakt het bedrag over met uw mobiel in het 

kantoor van  de huismeester - die de storting checkt - en kunt de sleutel meteen 

meenemen.   

2.  Een week later kunt u de sleutel ophalen bij de huismeester. Hij zal de Salto sleutel voor u 

activeren.   

3. U tekent voor ontvangst.   

2. Paalsleutel borg: € 20,00  

Met deze sleutel kunt u met de auto de binnenring oprijden (voor monteurs, verhuizen etc.). De 

VVE heeft 3 paalsleutels en stelt deze tegen betaling van een borgsom van €20,00 beschikbaar 

voor maximaal 3 weken aan bewoners/eigenaars. Hoe te verkrijgen? U kunt de paalsleutel 

ophalen bij de huismeester. Hij noteert uw contactgegevens en int de borgsom (cash). Na 

gebruik brengt u de paalsleutel retour en u krijgt de borgsom terug. Als u de sleutel binnen 3 

weken niet terugbrengt, wordt de sleutel uw eigendom en u ontvangt uw borg niet terug.  

 

 



 

 

 

3. Naamplaatjes  

1. Nieuwe eigenaren kunnen gratis een naamplaatje laten maken. 2. Zowel bestaande 

eigenaren die hun naamplaatje willen veranderen, als ook huurders betalen een bedrag van 

€ 16,00. Hoe te bestellen? Stuur een mail naar de huismeester (huismeester@venetiehof.nl). 

U vermeldt daarop uw naam of namen en betaalt met PIN bij de huismeester of u maakt het 

bedrag over met uw mobiel in het kantoor van de huismeester, die de storting checkt. Uiterlijk 

binnen twee weken zijn de naamplaatjes gereed. De huismeester kan deze dan voor u 

installeren, alsmede de juiste naam in het bellen tableau invoeren. 
..................................................................................................................................
..............................................................  

If you want to order:  

• The SALTO tag at € 26,00 you can order with the housemaster 

• A key to temporarily enter the courtyard with a car; pay € 20,00 deposit to the housemaster.  

• Your name plate, ask the housemaster. Free for new owners; € 16,00 in case of changes or 

   tenants 

 • You can pay by PIN or with mobile phone at the office of the housemaster.  

 


