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Servicekosten 
Jaarlijks krijgt u van Eigen Haard een afrekening van de servicekosten. Het gaat om de kosten 

die Eigen Haard heeft gemaakt voor de schoonmaak, de glazenwasser, de huismeester of 

wijkbeheerder en misschien de verwarming of elektrakosten in de algemene ruimten. Deze 

kosten worden geheel of gedeeltelijk aan u doorberekend. 

Eigen Haard was de laatste jaren zeer laat met de afrekening van de servicekosten. Dit kwam 

door het nieuwe kantoorinformatiesysteem dat Eigen Haard vorig jaar heeft aangeschaft en 

ingevoerd. Als bewonerscommissie hebt u recht op inzage van de servicekosten en de 

bedragen moet u kunnen controleren als hier aanleiding voor is. Als u denkt dat uw 

afrekening niet correct is dan hoort HBO Argus dat graag van u. Wijksteunpunt Wonen in uw 

buurt kan u helpen de afrekening te controleren. Kijk voor de adressen van de 

wijksteunpunten op: www.wswonen.nl 

  

Tips 
Als er in uw complex wordt schoongemaakt is het belangrijk dat u bij uw contactpersoon bij 

Eigen Haard het schoonmaakprogramma opvraagt. HBO Argus heeft het vermoeden dat het 

schoonmaakprogramma zonder overleg met u wordt gewijzigd. Controle van het 

schoonmaakprogramma en de kosten van de uitvoering kunnen u en uw medebewoners van 

het complex geld besparen! 

Een andere belangrijke post om na te kijken is die van de elektrakosten van de algemene 

ruimten. Als de kosten voor de elektra sterk zijn gestegen is het raadzaam in uw complex te 

controleren of er illegaal stroom wordt afgetapt. Regelmatig komt het voor dat uw 

medebewoners vriezers of andere elektronische apparatuur in de boxen en of zolders hebben 

staan en illegaal stroom aftappen. In het slechtste geval gaat het om een wietplantage. Dit 

laatste is naast de extra elektrakosten die u en uw medebewoners moeten betalen, 

levensgevaarlijk. Wees dus attent op een opvallende stijging van het verbruik. 

  

Vragen? 
HBO Argus heeft elke maandag van 11.00 – 14.00 uur spreekuur op het kantoor aan de 

Adriaan van der Horststraat 2 in Amsterdam Slotervaart (op loopafstand van tram- en 

bushaltes). U kunt ook telefonisch contact opnemen, we zijn bereikbaar op nummer (020) 408 

3982. Uiteraard kunt u uw vragen ook per e-mail stellen: info@hbo-argus.nl. We doen er alles 

aan om u zo snel mogelijk te helpen. 
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