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Onderhoud aan uw complex 
Om uw complex in goede staat te houden moet er met een zekere regelmaat onderhoud aan 

uw complex worden verricht. Wist u trouwens dat Eigen Haard om de vijf à zeven jaar de 

buitenboel schildert? Eigen Haard mag niet zo maar de kleurstelling van het complex 

veranderen, maar moet u als commissie om advies vragen als ze dit willen wijzigen. Een 

ander weetje is het schilderen van de trapportieken: Hiervoor staat een afschrijvingstermijn 

van twintig à vijfentwintig jaar. Het is dus zaak om samen met uw medebewoners hallen en 

trappen goed schoon te houden. Mocht u toch vinden dat de traphallen geschilderd moeten 

worden, omdat ze er oud en vervuild uitzien, aarzel dan niet om dit bij Eigen Haard aan de 

orde te stellen. 

Vraag op het najaarsoverleg met Eigen Haard of u inzage mag krijgen in de 

onderhoudsbegroting van 2015. Hoewel de onderhoudsbegroting normaliter in de loop van 

november wordt vastgesteld, krijgt u alvast inzicht wat u het komende jaar kunt verwachten. 

Mocht er toch iets vervallen of u heeft bepaalde wensen, dan kunt u als bewonerscommissie 

op het voorjaarsoverleg en/of op de voorjaarschouw met de opzichter hierop terug komen, 

zodat Eigen Haard het op kan nemen op de onderhoudsbegroting van het jaar daarop. 

  

Graffiti 
Als er graffiti is aangebracht op of in uw complex, kunt u direct contact opnemen met 

Graffiti-Ex, telefoon 030 6663473. Als het een aanstotende tekst betreft wordt deze met spoed 

verwijderd. Graffiti trekt over het algemeen vervuiling aan en ontsiert het complex. 

Woont u in een complex waar ook koopwoningen zijn, een zogenaamd VvE complex, bel dan 

met Eigen Haard met de vraag of de VvE een contract heeft afgesloten. Dat kan trouwens ook 

met een ander verwijderingsbedrijf zijn. 

  

Vragen en/of advies nodig? 
HBO Argus is elke maandag van 13.00 – 16.00 uur bereikbaar op ons kantoor aan de Adriaan 

van der Horststraat 2 of per telefoon (020) 408 3982. U kunt u vragen natuurlijk ook per mail 

stellen: info@hbo-argus.nl. We doen er alles aan om uw zo snel mogelijk te helpen. 

  

  

Nelleke Lindhout 

voorzitter HBO Argus 

  

 


