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Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast de (kale) huurprijs voor de woning
ook een maandelijks bedrag aan servicekosten. Dit zijn kosten voor onder meer schoonmaak en verlichting
van gemeenschappelijke ruimten, onderhoud van de groenvoorziening en soms ook gas en elektra. In deze
brochure leggen wij uit welke soorten servicekosten er zijn, waarom u ze betaalt en hoe ze worden berekend. Ook kunt u lezen wat u kunt doen als u het niet eens bent met de eindafrekening.
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Dit zijn kosten voor onder meer schoonmaak en verlichting van

triciteit. De energiekosten worden dan verdeeld over het aantal

gemeenschappelijke ruimten, onderhoud van de groenvoorzie-

woningen.

ning en soms ook gas en elektra. In deze brochure leggen wij uit
welke soorten servicekosten er zijn, waarom u ze betaalt en hoe

Hoe worden servicekosten verrekend? Huurders van appar-

ze worden berekend. Ook kunt u lezen wat u kunt doen als u het

tementencomplexen en flatwoningen betalen maandelijks een

niet eens bent met de eindafrekening.
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servicekosten
Welke soorten servicekosten zijn er
In het overzicht hieronder zijn de meest voorkomende servicekosten opgenomen:

Soort servicekosten

Welke service hoort daarbij

Energie en water

• De levering van elektriciteit, gas* en water voor de woning (voor zover er in de woning geen eigen
meter aanwezig is).
• Verlichting gemeenschappelijke ruimten.
• Verwarming gemeenschappelijke ruimten.		
• Gemeenschappelijk waterverbruik.

*Gasverbruik is onder andere de stookkosten. Deze worden per woning berekend. De afrekening vindt
apart van de servicekosten plaats. Hiervoor is een warmtemeter gemonteerd op de radiators. Eén keer
per jaar vindt er een opname en afrekening plaats. Daar waar geen warmtemeting plaatsvindt wordt het
gas afgerekend in de afrekening servicekosten.

Huismeester

Toezicht door de huismeester op:
• Juist gebruik en onderhoud gemeenschappelijke ruimten.
• Veiligheid.

Liftinstallaties

Aanvullende 24-uursservice op het onderhoudscontract.

Groenvoorziening

Onderhoud van gemeenschappelijke groenvoorzieningen en tuinen.

Schoonmaakkosten

Kosten voor schoonmaak van:
• Gemeenschappelijke ruimten (entree, trappenhuis, etc.).
• Ramen in gemeenschappelijke ruimten.
De kosten voor het verwijderen van rommel en obstakels door Maasvallei zijn voor rekening van de huurder
en worden, indien van toepassing, bij de servicekosten gerekend.

Administratiekosten

Administratiekosten voor het verwerken van de bovengenoemde kosten in de afrekening servicekosten.

Leegstandderving

Bij de verdeling van de servicekosten wordt rekening gehouden met alle woonruimten in het complex.
Als een woning door leegstand tijdelijk niet wordt verhuurd, kunnen voor de woning ook geen servicekosten worden geïnd. Deze kosten mogen tot een maximum van 2% van de totale servicekosten bij de huurders
in rekening worden gebracht.

De kosten voor het onderhoud en reparaties in de woning vallen niet onder de servicekosten. Bewoners van Maasvallei kunnen hiervoor gebruiken maken van een onderhoudsabonnement (zie voor meer informatie de brochure ‘Het onderhouden van uw woning’).
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te verwachten servicekosten, dan bepaalt de huurcommissie

ingediend. De huurder moet voor deze procedure e 11,- betalen.
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tenzij er een vordering wordt ingediend bij de rechter.

zowel voor de huurder als voor de verhuurder.

Tussentijds verhuizen Als de huur tussentijds wordt beëindigd
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een eindafrekening voor de duur van de huurovereenkomst.

Telefoonnummer: 043 - 368 37 37

De afrekening service- en/of stookkosten ontvangt u echter

E-mail:wst@maasvallei.nl
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