
 
 
  



Welkom bij Twinq, het online systeem van Van Huisstede Beheer dat toegang geeft tot alle 
gegevens van de VvE.  

Hier vindt u alle documenten overzichtelijk gerangschikt, van inkomsten en uitgaven, de 
notulen van de vergaderingen, de financiële documenten tot en met het huishoudelijk 
reglement. 

Via Twinq logt u handig in op het VvE-Portaal of u kunt direct Vergaderen.  

Hoe werkt het? 

Stap 1 Ga naar Internet en vul in de browserbalk in: https://eigenaar.twinq.nl of ga 

naar de juiste pagina via www.vanhuisstedebeheer.nl (klik daar op de rode 
knop VvE Portaal). 

U ziet dit inlogscherm: 

 

 
Stap 2 Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Die heeft u eerder van ons 

ontvangen. 
 
Voor bestuur en leden is de manier van inloggen hetzelfde. U kunt zijn: 
bestuurslid, regulier lid of lid van de kascommissie.  

 
U heeft toegang tot de voor u relevante gegevens. U heeft de rechten 
toegewezen gekregen die bij uw functie horen. Zo krijgt een bestuurslid 
bestuursrechten en hebben andere leden specifieke rechten.  

 
Stap 3 U komt in de Twinq-omgeving. U kunt klikken op de uitklapmenu’s boven de 

groene balk of op de blokken om de informatie in te zien.  
 
 

https://eigenaar.twinq.nl/apex/f?p=TPL:LOGIN_DESKTOP:::::TPL_APP:EPL
https://vergaderen.twinq.nl/apex/f?p=TPL:LOGIN_DESKTOP:::::TPL_APP:EPL_VERGADEREN
https://eigenaar.twinq.nl/
http://www.vanhuisstedebeheer.nl/


Afhankelijk van uw functie en toegangsrechten, vindt u hier bijvoorbeeld: 

Mededelingen: hier staat informatie die op het prikbord is gezegd door het 
bestuur of door Van Huisstede Beheer. 

Bestuur en commissies: hier staan de gegevens van het bestuur. 

Dagelijks beheer: hier staat informatie over het dagelijks beheer, zoals het 
beheerteam en contactgegevens van Van Huisstede Beheer. 

Verdeelsleutels: hier staan in de akte van splitsing beschreven 
verdeelsleutels. De akte van splitsing vindt u onder Algemene gegevens en 
Appartementsrechten. 

Vergaderingen: hier staat alle informatie over vergaderingen, onder meer 
agenda’s, notulen, besluiten en actiepunten.  

Besluiten: hier vindt u de besluiten uit de notulen van de vergaderingen. 

Actiepunten: hier staan de actiepunten beschreven in de notulen van de 
vergaderingen.  

Financieel beheer: hier vindt u de begroting 

Gebouw beheer: hier kunt u een reparatieverzoek indienen. 

Vragen? Neem contact met ons op. 

https://www.vanhuisstedemakelaardij.nl/contact/

