Stichting Huurders Belangen
Susteren
Actief in de kernen Susteren, Dieteren, Roosteren en Nieuwstadt voor
alle huurders van Woningstichting ZOwonen
Stichting HuurdersBelangen Susteren, 2e Kwartaalnieuwsbrief JUNI 2019

Huurwijzer van de woonbond, SHB Susteren nieuwsbrief, vragen.. deel 2
Beste lezers van onze nieuwsbrief,
In onze eerste kwartaal nieuwsbrief hebben wij u opgeroepen
om ons van info te voorzien
over de waardering over onze
nieuwsbrief en woonbond huurwijzer.
Buiten onze eigen bestuursleden hebben welgeteld 2
lezers zich via onze mail

gemeld dat ze de huurwijzer en
nieuwsbrief graag willen blijven
ontvangen…
U LEEST HET GOED..
..2 reacties vanuit de huurders..
Als dit de realiteit weergeeft
waarop ons werk en dat van de
Woonbond gewaardeerd word
stemt ons dat triest.. diep triest..

Wij moeten er op dit moment
dus van uitgaan dat er nauwelijks interesse is in ons werk,
onze nieuwsbrief en de huurwijzer van de Woonbond.. Of.. U
leest de nieuwsbrief niet.
Neemt niet weg dat ons werk
moet doorgaan om uw en onze
belangen verder te behartigen.
Zonder de inzet van alle
huurdersbelangenorganisaties,
komt er niemand op voor de

huurder op lokaal en regionaal
niveau. Niemand kent uw belangen beter dan wij, wij zijn een
deel van u, de huurder. Wij zijn
de huurders.

Maar wij zijn geen helderzienden en kunnen
zonder uw inzet niet de
resultaten bereiken die u
persoonlijk raken.
Het bestuur

Ons bestuurslid met de meeste dienstjaren
Voornaam: Frits
Achternaam: van Cruchten
Geboren in: Koningsbosch
Leeftijd: 66
Woonachtig: Susteren

Inhoudsopgave Huurwijzer 2
Deze Huurwijzer wordt u
aangeboden door uw
huurdersorganisatie.
Wat staat er onder andere in dit zomernummer?
 Wanneer zijn service-

kosten te hoog of onjuist?
 Permanent wonen op

een vakantiepark
 Beste buurtjes: Regen-

boogbuurt in Almere
 Uitslag enquête leden-

panel over verhuiswensen
 Huisraad: tips voor in
en om het huis

Achtergrond:
MBO Grond,weg en waterbouw
21 jaar actief in het
huurdersbelangenwezen

Online advies bij burenoverlast
Ervaart u regelmatig overlast van
uw buren, maar weet u niet wat u
daaraan kunt doen? Juristen van de
Rijksuniversiteit Groningen hebben
een website met adviezen gemaakt.
Burenlawaai is een van de vormen
van overlast die bewoners tot wanhoop kan drijven. De nieuwe website overlastadvies.nl is een initiatief
van hoogleraar Michel Vols van de
Rijksuniversiteit Groningen.
De website is anoniem te raadplegen. Je hoeft geen persoonsgegevens achter te laten. Na een aantal
vragen over de overlastsituatie, kun
je een PDF downloaden met een
concreet juridisch advies. In die
adviezen zijn meer dan 600 variaties
mogelijk. ‘Er is dus een verschil in
het advies dat je krijgt wanneer je

een agressieve junk als buurman
hebt of wanneer je sinds kort last
hebt van te harde muziek’, zegt
Michel Vols. Bij de Rijksuniversiteit Groningen kun je niet telefonisch terecht met vragen over
overlast.
Wie telefonisch hulp wil kan bijvoorbeeld bellen met de
‘Nationale Hulplijn Woonoverlast’ (0900-0305, ma-vrij van 14
tot 17 uur, 90 cent per minuut).
Voor onze gemeente is de pagina
om een klacht te melden:
https://www.echt-susteren.nl/
melden
Dit kan eventueel anoniem.

ACTIVITEITEN
SHB SUSTEREN:

 Werving ondersteunende
bestuursleden voor onze
SHB Susteren.

 Leefbaarheids beleid overleg met ZOwonen

 De nieuwe ronde prestatieafspraken 2019 is alweer in volle gang met
ZOwonen en de gemeente
Echt-Susteren

 Duurzaamheid en renovatie.

 Herijking Zelf Aangebrachte Voorzieningen beleid.
(ZAV)

 Herijking Samenwerking
huurdersbelangen organisaties binnen ZOwonen.

Welke servicekosten mag verhuurder in rekening brengen?
Servicekosten zijn kosten die de
verhuurder in rekening mag brengen voor diensten en activiteiten
die hij aan de huurders levert (zie
hieronder).
De verhuurder mag alleen servicekosten in rekening brengen voor
leveringen en diensten die hij zelf
eerst betaalt en daarna verrekent
met de huurder(s). Die betalen een
maandelijks voorschot en krijgen
eenmaal per jaar een definitieve
afrekening. De afrekening over
2018 moet je in principe vóór 1 juli
binnen hebben.
De meest voorkomende servicekosten zijn:
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 schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten in



een flat of appartementencomplex;
elektriciteit gemeenschappelijke ruimten;
verwarming van woningen (als
er blokverwarming is in het
wooncomplex);
onderhoud dat eigenlijk voor
rekening van de huurder is (de
‘kleine herstellingen’), bijvoorbeeld ontstoppen binnenriolering, onderhoud aan geiser of
boiler, schoorsteenvegen en
dakgoten schoonmaken. De
verhuurder mag de kosten
hiervan alleen doorberekenen
als de huurder deze klusjes ook
zelf zou kunnen doen;
glasverzekering;

 kosten van de huismeester,
voor zover die taken verricht
die in het belang zijn van de
huurder;
 BTW over service waarvoor de
verhuurder ook BTW heeft
moeten betalen;
 administratiekosten.
Huurders die van ZOwonen een
afrekening servicekosten hebben
ontvangen en daar vragen over
hebben kunnen daar natuurlijk
mee naar ZOwonen, maar ook de
Stichting HuurdersBelangen Susteren beantwoord uw vragen
graag. Onze contactgegevens vindt
u onderaan deze pagina.

Meer huurders stappen naar Huurcommissie!
De Huurcommissie ontving
vorig jaar ruim 10.000 verzoeken om een uitspraak te
doen in een geschil tussen
verhuurder en huurder. Dat
zijn er veel meer dan in
2017, blijkt uit het jaarverslag van de Huurcommissie.
De meeste klachten spelen
in de particuliere huursector.
De meeste geschillen
gingen over de huurprijs en
de servicekosten. Huurders
werden in 58% van de uitspraken in het gelijk gesteld.

Financieel belang

Onevenredig veel klachten
in commerciële huursector

Gemiddeld genomen leverde de toets aanvangshuur
€79,- per maand aan huurverlaging op. De tijdelijke
huurverlaging in verband
met gebreken aan de woning leverde een gemiddelde huurverlaging op van
€231,- per maand. Het toetsen van de afrekening van
de servicekosten leverde
huurders gemiddeld €248,per jaar op.

Woningcorporaties hadden
in 2018 evenals voorgaande
jaren een kleiner aandeel
(40%) in het aantal geschillen bij de Huurcommissie
dan de overige verhuurders
(60%), zeker in relatie tot
hun aandeel in het totale
aantal huurwoningen. Ongeveer een derde van de
huurwoningen is van commerciële verhuurders. Een
aanzienlijk deel daarvan
valt in de vrije sector, deze
huurders kunnen niet te-

recht bij de Huurcommissie. Zo is ruwweg zo’n
20% van de huursector
verantwoordelijk voor
maar liefst 60% van de
klachten bij de Huurcommissie. De Woonbond
heeft een Meldpunt om
specifieke klachten van
huurders in de commerciële huursector te verzamelen.
Vrije sector huurders kunnen niet terecht bij de
Huurcommissie.
De woonbond pleit er al
langer voor dit te veranderen.
Bron: woonbond

Vind u ons vrijwilligerswerk interessant en spreekt onze inzet voor onze huurders u aan? Wij zoeken nog collega’s voor ons team!
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Stichting HuurdersBelangen Susteren
Reinoud v. Gelderstraat 61
6114 AE Susteren

e-mail: shbsusteren@gmail.com
Website: shb-susteren.nl Deze nieuwsbrieven zijn op onze website terug te lezen

06-43958494 (uitsluitend tijdens het maandagochtend spreekuur!)
Bezoekuren: maandag– en donderdagochtend van 9.30-11.30u. (donderdagochtend uitsluitend op afspraak)

