
Nieuwsbrief 29 september 2014 

In deze nieuwsbrief belangrijke informatie voor bewonerscommissies die actief zijn in een 

complex waar Eigen Haard woningen verkoopt of heeft verkocht, een bewonerscommissie in 

een gemengd complex. 

 

Woont u in een complex waar Eigen Haard woningen verkoopt, een zogenaamd gemengd 

complex, dan kunt u nog steeds als bewonerscommissie veel betekenen voor de zittende 

huurders. Alleen is het een stuk lastiger! U heeft als huurder een huurovereenkomst met Eigen 

Haard. U moet voor vragen en/of klachten over onderhoud en beheer altijd contact opnemen 

met Eigen Haard. Laat u dus niet afschepen met de opmerking dat niet Eigen Haard, maar de 

Vereniging van Eigenaren (VvE) alleen beslissingen kan nemen over deze zaken. Eigen 

Haard blijft er verantwoordelijk voor dat er in uw woning en het woongebouw geen gebreken 

zijn. Eigen Haard is ook lid van de VvE en Eigen Haard moet op de jaarlijkse 

ledenvergadering uw (huurders)belangen vertegenwoordigen. Bespreek met uw 

woonservicemedewerk(st)er welke onderwerpen u op de ledenvergadering van de VvE wil 

agenderen. De woonservicemedewerk(st)er moet dit aan de orde stellen bij de afdeling VvE-

beheer bij Eigen Haard. Verder kunt u als bewonerscommissie natuurlijk altijd contact zoeken 

met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren met het verzoek om samen te werken. 

Misschien kunt u samen een adviescommissie oprichten voor de leefbaarheid van uw 

complex. Tenslotte bent u allemaal bewoners en een goed onderhouden en veilig complex is 

in uw aller belang! 

Vragen? 

Hebt u problemen door de VvE in uw complex laat het HBO Argus weten. We kunnen dan in 

een gesprek met Eigen Haard proberen de problemen op te lossen. 

 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 12 november a.s. om 

19.30 uur. 

Nadere bijzonderheden volgen t.z.t. Noteer de datum vast in uw agenda zodat u de 

vergadering kunt bijwonen. 

 

Nieuwe tijd spreekuur 

U kunt elke maandag van 13.00 – 16.00 uur contact opnemen met HBO Argus. We zijn dan 

bereikbaar op de Adriaan van der Horststraat 2, telefoon (020) 408 3982. E-mailen kan 

natuurlijk ook: info@hbo-argus.nl. 
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