
 

 

 
De huurprijs die u betaalt bestaat uit 
de ‘kale huur’ en extra componenten 
(zoals servicekosten). De ‘kale huur’ 
is het bedrag dat u betaalt voor het 
gebruik van de woonruimte. Naast 
de ‘kale huur’ berekenen wij bij 
woongebouwen met meerdere 
woningen/appartementen een 
voorschot aan servicekosten. In deze 
flyer leest u wat er onder de 
servicekosten valt en hoe de 
berekening tot stand komt. 
  

De samenstelling van de servicekosten 
verschilt per complex. Sommige 
complexen hebben bijvoorbeeld wel 
een lift en andere niet. De volgende 
onderdelen vallen onder de 
servicekosten: 

• Schoonmaak (inclusief 
glasbewassing) algemene 
ruimten. 

• Nutsvoorzieningen (gas, water, 
elektra) algemene ruimten. 

• Huismeester. 
• Groenonderhoud. 
• Administratiekosten. 

Het schoonmaken (inclusief 
glasbewassing) van een galerij, entree, 
lift, trappenhuizen en eventueel 
aanwezige gemeenschappelijke 
huiskamer regelt Sint Joseph. Een 
professioneel schoonmaakbedrijf voert 
deze werkzaamheden regelmatig uit.  
 
 

 
De kosten hiervoor verdelen we over 
het aantal woningen. Ieder adres 
betaalt een gelijk deel van deze 
kosten.  
 

De algemene ruimten worden 
verwarmd en zijn voorzien van 
verlichting en contactpunten. Een 
eventueel aanwezige lift telt ook mee 
in het energieverbruik van het 
complex. De kosten voor gas, water en 
elektriciteit van deze algemene 
voorzieningen verdelen we over alle 
woningen. Hier geldt dat iedereen een 
gelijk deel van de totale kosten betaalt.  
 
De kosten voor de nutsvoorzieningen 
bestaan uit een aantal onderdelen: 

• Kosten vastrecht 
• Verbruikskosten 

Het vastrecht is een vast bedrag dat wij 
per periode aan de energieleverancier 
betalen voor de levering en het 
transport van energie. Onderdeel van 
deze kosten zijn de huur van de meter 
en het onderhoud van het netwerk. 
Het vastrecht bedrag is, ongeacht het 
verbruik, voor iedereen hetzelfde.  
De verbruikskosten zijn de kosten voor 
de daadwerkelijk afgenomen 
hoeveelheid gas/water/energie. Deze 
kosten variëren per jaar. 

In een aantal woongebouwen van Sint 
Joseph is een huismeester actief. De 
huismeester houdt toezicht, voert 
kleine reparaties uit en ondersteunt 
bewoners waar nodig bij praktische 
zaken.  
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De loonkosten voor de huismeester 
zijn onderdeel van de servicekosten en 
verdelen we over alle woningen. Dit 
bedrag is inclusief de kosten voor een 
abonnement klein onderhoud. 
Hiermee kunnen bewoners (kleine) 
reparatieverzoeken kosteloos door Sint 
Joseph laten uitvoeren.  

Rondom woongebouwen zijn tuinen 
en groenstroken van Sint Joseph 
aanwezig. Het onderhoud van dit 
groen voert Farwick voor ons uit. De 
kosten voor dit groenonderhoud zijn 
onderdeel van de servicekosten en 
verdelen we over alle woningen. 
Iedereen betaalt een gelijk deel van 
deze kosten. 

Over het totaal van de servicekosten 
berekenen wij maximaal 5% 
administratiekosten. Dit zijn de kosten 
die wij maken voor het boeken van de 
facturen, het maken van de 
afrekeningen en andere 
administratieve handelingen.  

Het bedrag dat u aan servicekosten 
betaalt is een voorschot. Alleen de 
administratiekosten betaalt u achteraf 
bij de afrekening.  
 
Iedere maand betaalt u een bedrag aan 
servicekosten. Aan het eind van het 
jaar bekijken we wat de daadwerkelijke 
kosten waren voor dat jaar. Op basis 
van deze werkelijke kosten sturen wij u 
een afrekening.  
 

Het kan zijn dat wij te veel voorschot 
hebben berekend. In dat geval 
ontvangt u geld van ons terug.  
 
Zijn de kosten hoger dan de door ons 
ontvangen voorschotten, dan moet u 
geld bijbetalen.  
 
Ieder jaar ontvangt u (voor 1 juni) de 
afrekening van het voorgaande jaar.  

De prijzen voor energie wisselen per 
leverancier. De energierekening stijgt 
de komende tijd voor veel 
huishoudens. Dat komt onder meer 
door belastingverhogingen en 
stijgende netbeheerskosten. De 
verbruikskosten voor gas en licht lijken 
ook te stijgen. Zuinig omgaan met 
energie is daarom belangrijk. Voor het 
milieu en uw portemonnee.  
 
Stijgende lonen zorgen ervoor dat ook 
de kosten voor schoonmaak en 
groenonderhoud kunnen wijzigen.  
 
Tot slot kan inflatie ervoor zorgen dat 
de kosten van producten wijzigen en 
daardoor ook de servicekosten 
wijzigen.  

Voorschot 

Groenonderhoud 

Administratiekosten 

Marktinvloeden 


