Produktpakker - Udvidet Basispakke og Basispakke til specialkunder
KAB tilbyder to produktpakker til parlamentariske selskaber, kollegier, kommunale og regionale institutioner
og udlejningsejendomme m.fl. – også kaldet specialkunder: Basispakke og Udvidet Basispakke. Ydelseskataloget
beskriver indholdet i de to produktpakker.
Begge pakker indeholder 3 grundmoduler: Økonomimodul, Sekretariatsmodul og Huslejemodul. Med disse
moduler sikres selskabet den nødvendige og lovpligtige basisadministration. Udvidet Basispakke indeholder
herudover Sekretariatsmodul – udvidet, der giver kunden et højere serviceniveau vedrørende sekretariatsbetjening samt juridisk bistand. Kunder, der har valgt KAB´s Basispakke, kan ved behov tilkøbe ydelserne i Sekretariatsmodul - udvidet enkeltvis til en fast timepris. Har kunden ønsker udover basisadministrationen indeholdt i
enten Basispakke eller Udvidet Basispakke, kan kunden vælge det valgfrie modul: Udlejnings- og ventelistemodul. Herudover er der mulighed for at tilvælge service i form af en lang række valgfrie ydelser. Udover pakkerne opkræves en række obligatoriske ydelser.
Basispakke – en god basisadministration
Basispakke er for de selskaber, der har begrænsede
behov. Pakken indeholder de moduler og ydelser, der
er nødvendige for at sikre en god og velfungerende
basisadministration, der ligger inden for lovkravene.
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Udvidet Basispakke – til selskaber med ekstra behov
Udvidet Basispakke henvender sig til selskaber, der,
udover et behov for en god basisadministration, har en
forventning om et behov for juridisk assistance eller
ekstra sekretariatsbetjening og rådgivning.

Udvidet Basispakke
Basispakke
Økonomimodul
₋₋Udarbejdelse af budget/regnskab
₋₋Udarbejdelse af komprimeret budget/regnskab
til beboerne m.v.

Sekretariatsmodul

Sekretariatsmodul - udvidet

₋₋Sekretariatsbetjening ved bestyrelses-/repræsentantskabsmøder og generelforsamlinger
₋₋Udbetaling af honorarer
₋₋Kontakt til offentlige myndigheder m.v.

₋₋Juridisk bistand
₋₋Behandling af husordenssager
₋₋Sekretariatsbistand ved ekstra bestyrelses-/repræsentantskabsmøder

Huslejemodul

Udlejnings-og ventelistemodul
- valgfrit modul

₋₋Huslejeopkrævning
₋₋Flytteafregning
₋₋Opkrævning af vand/varme m.v.

₋₋Huslejeopkrævning
₋₋Flytteafregning
₋₋Opkrævning af vand/varme m.v.

Obligatoriske ydelser

Valgfri ydelser - Eksempler

Ud over pakkerne opkræves en række obligatoriske ydelser. Fx:
₋₋Lovpligtige gebyrer, der opkræves hos den
enkelte beboer eller boligsøgende
₋₋ Ydelser, hvor der opkræves efter antal, fx
it-support og -udstyr til ejendomskontorerne
eller forbrugsregnskaber.

₋₋Byggeforretningsførerbistand
₋₋Hjemmeside
₋₋Udarbejdelse af projektoplæg
₋₋Brug af konfliktmægling
₋₋360 graders analyse af afdelingens drift m.v.
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