
Metafoor Backoffice

Het administratief beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille 

kost vaak veel tijd en inspanning. Met de Backoffice service van 

Metafoor Vastgoed en Software, nemen onze medewerkers het 

beheer volledig voor u uit handen. Zo is uw vastgoedbeheer altijd op 

orde, zonder dat u er zelf naar om hoeft te kijken.

Met Metafoor Backoffice:
 

•  Is uw vastgoedadministratie altijd up-to-date;

•  Heeft u altijd inzicht in uw vastgoedgegevens;

•  Neemt Metafoor het administratief beheer van uw 

vastgoedportefeuille op zich;

• Ontvangt u maandelijkse managementrapportages;

• Krijgt u een melding bij naderende eind- en herzieningsdata;

• Mist u nooit meer een actiedatum;

• Bespaart u veel geld en tijd.

 Metafoor Backoffice
Uw vastgoedbeheer op orde, zonder omkijken!
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Uw vastgoedadministratie altijd up-to-date
Het administratief beheer van gemeentelijk vastgoed is een belangrijke taak die vaak 

niet de prioriteit krijgt die het verdient. Omdat vastgoedbeheer veel tijd kost, past het 

niet altijd binnen de planning van gemeentelijke werkzaamheden. Metafoor Vastgoed 

en Software komt met een oplossing voor dit veelvoorkomende probleem. Door het 

administratief beheer van gemeentelijk vastgoed aan onze medewerkers over te 

laten, is en blijft uw vastgoedadministratie altijd up-to-date en wordt meer inzicht 

in inkomsten en uitgaven gerealiseerd. Alle administratieve handelingen rondom 

vastgoedbeheer worden door onze medewerkers uitgevoerd, waardoor uw gemeente 

zich kan richten op haar kernactiviteiten.

altijd inzicht in uw vastgoedgegevens
Onze medewerkers beheren uw vastgoedadministratie vanuit ons kantoor. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van vastgoedbeheersysteem VBSonline, dat speciaal is 

ontwikkeld voor het administratief, juridisch en fi nancieel beheer van gemeentelijk 

vastgoed. Terwijl onze medewerkers de vastgoedadministratie voor u beheren, 

kunt u te allen tijde inloggen in het systeem. Op deze manier hoeft u zelf geen 

administratieve taken uit te voeren, terwijl u wel altijd in control bent over uw 

vastgoedbezit.

Mutaties binnen 2 werkdagen verwerkt
Wij beheren uw relaties, objecten en contracten voor u. Een vast contactpersoon 

binnen uw afdeling geeft nieuwe dossiers en mutaties aan ons door, waarna wij deze 

altijd binnen twee werkdagen voor u verwerken.

indexeren
Het indexeren van contracten met de juiste indexcijfers wordt volledig uitgevoerd 

door onze medewerkers. Wij stellen brieven op waarmee u uw relaties op de 

hoogte kunt stellen van aankomende verhogingen. Wij zorgen ervoor dat u deze 

brieven tijdig van ons ontvangt, zodat u deze naar uw relaties kunt versturen. 

Prijzen
Onze medewerkers zorgen voor de facturatie in VBSonline. Alle factuurgegevens 

worden indien gewenst overgedragen naar het fi nancieel systeem van uw 

gemeente, zodat u de facturen zelf kunt versturen en uw debiteuren kunt 

bewaken.

Maandelijkse rapportages
De Backoffi ce van Metafoor Vastgoed en Software genereert maandelijks een 

rapport met VBSonline, waarin de exploitatie, de omvang, de opbouw en de staat 

van de portefeuille wordt toegelicht. Dit rapport wordt naar alle verantwoordelijke 

medewerkers binnen uw gemeente verstuurd.

eind- en herzieningsdata
Wanneer een eind- of herzieningsdatum van een lopend contract nadert, ontvangt 

u een melding. Daarnaast herinneren wij u ruim op tijd nog een keer als wij zien 

dat de actie nog niet is opgevolgd. Bij de melding ontvang u tips of handige tools, 

zoals de nieuwste indexcijfers of het laatste ROZ model.

aanvullende diensten
Naast de standaard diensten van het Metafoor Backoffi ce nemen wij ook graag 

aanvullende taken voor u uit handen. Met voeren van contractonderhandelingen 

en het opstellen van nieuwe overeenkomsten kunnen onze adviseurs u ook van 

dienst zijn.

‘Wij nemen het administratief beheer van 
gemeentelijk vastgoed uit handen.’

Wilt u meer informatie over 
onze dienstverlening?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. 
Wij komen graag bij u langs om kennis te maken.

Eskimolaan 13

8252 AS Dronten

telefoon 088 - 00 66 100

info@metafoorvastgoed.nl

www.metafoorvastgoed.nl


