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Extra toegangssleutel/druppel 

 

Indien u een extra toegangsdruppel wenst om met meerdere personen gebruik te 

maken van uw eigen parkeerplaats is het mogelijk om een extra toegangsdruppel te 

bestellen. Er is een borg van € 150 euro en kosten ad € 50 euro van toepassing. 

Indien u een extra toegangsdruppel wenst te bestellen dient u € 200 over te maken 

op het rekeningnummer van de VBO Courtine den Haan NL57 ABNA 0579154912 

Onder vermelding van uw adres en “extra parkeerdruppel”. 

Zodra u dit gedaan heeft kunt u via de website of info@vverivierenland.nl een mail 

sturen waarin u verzoekt om de betaling te controleren en aan te geven wanneer de 

druppel opgehaald kan worden. 

U zult dan bericht krijgen als de druppel klaar ligt. Deze kunt u tegen kwijting en op 

vertoon van uw legitimatie ophalen op het kantoor van VvE Beheer Rivierenland aan 

de dokter van stratenweg 15. (gehuisvest in het kantoor van Ottevanger 

Accountancy) 

 

Verlies/diefstal toegangsdruppel 

 

Bij verlies of diefstal kunt u een nieuwe druppel bestellen door middel van een 

aanvraag per mail via de website of via info@vverivierenland.nl 

De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 50 euro en dienen op het 

rekeningnummer van de VBO Courtine den Haan NL57 ABNA 0579154912 

overgemaakt te zijn alvorens u de aanvraag doet. Vermeld hierbij uw adres en 

“verlies/diefstal druppel”. U zult zo snel mogelijk bericht krijgen dat de betaling is 

verwerkt en uw nieuwe druppel klaarligt op het kantoor van VvE Beheer Rivierenland 

aan de dokter van stratenweg 15. (gehuisvest in het kantoor van Ottevanger 

Accountancy). De oude druppel zal permanent geblokkeerd worden. U kunt deze niet 

meer inleveren indien u deze weer gevonden heeft en zult geen geld retour krijgen. 

 

 

Kapotte toegangsdruppel 

 

Bij een kapotte toegangsdruppel is een vergoeding van € 10 verschuldigd indien het 

de eerste maal is en aan de druppel geen zichtbare schade is toegebracht. Bij een 2e 
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keer of zichtbare schade is een vergoeding van € 50 euro verschuldigd. Deze dient 

overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de VBO Courtine den Haan 

NL57 ABNA 0579154912 onder vermelding van uw adres en “kapotte druppel”. 

Hierna kunt u via de website of info@vverivierenland.nl  aangeven dat uw druppel 

kapot is en dat u € 10 danwel € 50 euro heeft overgemaakt. U zult dan bericht krijgen 

zodra de druppel klaarligt. Deze kunt u dan tegen inlevering van uw kapotte druppel 

omruilen op het kantoor van VvE Beheer Rivierenland aan de dokter van stratenweg 

15. (gehuisvest in het kantoor van Ottevanger Accountancy) 

 

mailto:info@vverivierenland.nl

