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NIEUWSBRIEF 19 feb  2017 
in deze nieuwsbrief: ❘ huuraanpassing 2017 ❘Speerpunten ❘  

website

 

Huuraanpassing 2017

 
Wij hebben afgesproken met Bouwinvest dat de 

huurdersverenigingen een advies voor de jaarlijkse 

huuraanpassing in deze periode van het jaar kunnen 

indienen (dit is in overeenstemming met de bepalingen in 

de WOHV). Kijkt u op onze website voor kopieën van 

de adviezen van een aantal huurdersverenigingen. 

Houdt u ons op de hoogte van de voortgang van uw 

overleg met Bouwinvest? 

 

 

 

Speerpunten 
Het bestuur van het Platform heeft recent intern overleg 

gevoerd over de speerpunten van het Platform en welke 

prioriteiten hieraan kunnen worden toegekend.  

Het bestuur stelt zich voor om op de komende Algemene 

Ledenvergadering hierover met u van gedachten te 

wisselen. Uiteraard kunt u ook op eigen initiatief 

onderwerpen aandragen, die dan eveneens in de 

discussie zullen worden betrokken. 

Voorshands stelt het bestuur de volgende onderwerpen 

voor als speerpunten in het overleg met Bouwinvest: 

 

1. Huurprijsvorming 

 

2. ZAV-beleid 

 

3. Mandaat beheerders 

 

4. Service kosten 

 

5. Woningtoewijzing 

 

6. Huurcontractvormen 

 

Een korte notitie over deze onderwerpen zal u worden 

toegezonden samen met de detailinformatie van de ALV 

op 7 juni 2017.  

 

 

Financiële meevaller voor helft huurders Woonstede 

 

Een flink aantal huurders van Woonstede krijgt deze 

maand een financiële meevaller. De eerder betaalde 

administratiekosten van circa. € 50,00 worden namelijk 

terugbetaald. Het gaat om huurders die na 6 april 2012 

een huurcontract met Woonstede hebben afgesloten. 

Hierbij zijn ten onrechte administratiekosten in rekening 

gebracht. Dat is vorig jaar duidelijk geworden na een 

rechterlijke uitspraak. Uiteraard krijgen alle huidige 

huurders van Woonstede die ná 6 april 2012 een 

huurcontract hebben afgesloten dit geld teruggestort. 

Deze bewoners zijn hierover deze week geïnformeerd. In 

totaal gaat het om een bedrag van ruim 2 ton. Ook 

huurders van Plicht Getrouw hebben recht op teruggave 

en zijn inmiddels op de hoogte. 

Website 

We zijn op dit moment bezig om samen met de Firma 

2nd Chapter de website te stroomlijnen en 

eenvoudiger en toegankelijker te maken. Het eerste 

resultaat kunt u bekijken door onze website aan te 

klikken: www.platformbouwinvest.nl.  

Let op: de manier van inloggen is ook aangepast. 

Namelijk: Klik op de grote groene button INLOGGEN 

LEDENPORTAAL. Er volgt nu een inlogscherm van 

Wordpress. Log vervolgens  in met gebruikersnaam: 

Portugal1949, wachtwoord: Portugal1949. 

Het is nu alleen mogelijk te reageren op berichten als 

je als lid bent ingelogd. Ook kun je de reacties alleen 

inzien als je bent ingelogd. 

Tenslotte: de Nieuwsbrieven zullen voortaan gemaakt 

worden vanuit de website.  

http://www.platformbouwinvest.nl/
http://www.platformbouwinvest.nl/

