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Overzicht van besluiten uit het overleg tussen het bestuur van het 

Platform Amvest Huurders en de directie van Amvest 

 

Inleiding 

De directie van Amvest en het bestuur van het Platform Amvest Huurders (PAH) 

houden een lijst bij, van alle voor Amvest, Vastgoedmanagers (VGM), 

Huurdersverenigingen (HV), Bewonerscommissies (BC) en het PAH van belang 

zijnde besluiten, genomen in het overleg tussen de directie van Amvest en het 

bestuur van het PAH. 

Elk op de lijst te plaatsen besluit wordt vooraf op de agenda geplaatst van de 

Overlegvergadering. Na akkoord van de directie van Amvest en het bestuur van het 

PAH zal dit besluit aan de lijst worden toegevoegd. Zowel de  directie als het 

bestuur kunnen voorstellen indienen. 

Het bestuur van het PAH plaatst de lijst permanent op haar website 

(www.platformamvesthuurders.nl) en zorgt daar voor de up-dates. De directie van 

Amvest zorgt dat de lijst en de updates worden verspreid binnen Amvest en onder 

de vastgoedmanagers. 

  

http://www.platformamvesthuurders.nl/
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Besluitenlijst 

Klachtenprocedure Amvest 6 november 2022 
 
Hierbij vindt u de klachtenprocedure Amvest bestemd voor Huurdersverenigingen 
en Bewonerscommissies (HV / BC).  
 
Bij een verschil van mening tussen een HV / BC en een vastgoedmanager (VGM-
er) wordt in het algemeen door beide ‘partijen’ een serieuze poging ondernomen, 
door middel van overleg, om tot een oplossing te komen.  
Wordt er geen overeenstemming bereikt, dan bespreekt de VGM-er de kwestie 
met de desbetreffende assetmanager. De assetmanager deelt zijn / haar visie, in 
samenwerking met de VGM-er, over een mogelijke oplossing van het probleem, 
waarna zo nodig een gesprek tussen de drie ‘partijen’ kan plaatsvinden.  
 
De assetmanager neemt uiteindelijk een besluit.  
 
Indien een HV of BC twijfelt aan de juistheid van dit besluit dan kan het probleem 
door een HV of BC worden voorgelegd aan het PAH-bestuur. Het bestuur 
onderzoekt in overleg met de HV of BC de verdere mogelijkheden tot een 
oplossing. Bijvoorbeeld door: 
• Inwinnen van deskundig advies conform de Overlegwet;  
• Indienen van een klacht bij de directie van Amvest;  
• Bijdrage leveren aan eventuele andere oplossingen (inschakeling 
huurcommissie, etc.)  
 
De VGM-er blijft het eerste aanspreekpunt voor de HV / BC. 
 

 

Servicekostenafrekening: inzage door 
HV 

13 oktober 2022 

 
Het overzicht van de afrekening van de servicekosten, waarbij het gaat om de 
opsomming van de totale kosten voor het complex, de verrekening daarvan naar 
de kosten per woning of eenheid (verwarming), de verdeling van de kosten tussen 
verhuurder en huurders en de administratiekosten, wordt door de 
Vastgoedmanager aan de HV of BC voorgelegd ter inzage en voor overleg.  
 
Hierbij kunnen desgewenst alle nota’s, contracten en werkbeschrijvingen worden 
ingezien. Nadat de afrekening van de servicekosten aan de individuele huurders 
zijn verstuurd, behouden zij het recht van inzage in de nota’s en alle contracten en 
werkbeschrijvingen. Ook het recht om bezwaar te maken blijft. Bij geschillen 
kunnen verhuurder en huurder(s) afspreken naar de Huurcommissie te gaan voor 
advies en/of de kantonrechter in te schakelen. 
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Nieuwsbrieven PAH  24 november 2021 

Amvest zorgt voor het doorsturen van de Nieuwsbrieven van het PAH binnen 
Amvest en naar de Vastgoedmanagers. 

 

Financiering van de 
Huurdersverenigingen en 
Bewonerscommissies 

Juli 2021  

 
De verhuurder vergoedt aan de Huurdersverenigingen en Bewonerscommissies 
de kosten die rechtstreeks samenhangen met en redelijkerwijs noodzakelijk zijn 
voor, de vervulling van de taken, genoemd in de Overlegwet. 
 
Alle HV’n en BC’s krijgen een vergoeding op basis van het staffelsysteem van 
Amvest. De HV / BC stuurt vóór 1 januari een factuur met daarin het staffelbedrag 
naar de VGM. Een begroting hoeft niet te worden meegestuurd. Achteraf hoeft 
geen verantwoording aan de VGM worden afgelegd over de besteding van het 
geld. Controle op fatsoenlijk beheer ligt bij de leden van de verenigingen. 
 
Voor de eerste 50 woningen:        € 500 
Voor de volgende 50 woningen:   € 9 / woning 
Voor de volgende 100 woningen: € 8 / woning 
Boven de 200 woningen:             € 6 / woning    
 
Indien een HV/BC meer geld nodig denkt te hebben dan bovengenoemde 
staffelvergoeding, dient de HV / BC een begroting in bij de VGM vóór 1 januari. De 
VGM beoordeelt deze begroting op redelijk- en billijkheid. Bij toekenning van een 
extra bedrag moet aan het eind van het jaar wél een afrekening worden overlegd 
aan de VGM.  
 
Indien blijkt dat gedurende het jaar er onvoorziene kosten zijn, dient dit te worden 
voorgelegd aan de VGM. De VGM zal dit dan op redelijk-en billijkheid beoordelen.  
 

 

Energielabels 31 maart 2021 

 
Als ingangsdatum van de geldigheid van een nieuw energielabel/energie-index 
geldt de registratiedatum. 
 

 

Glasverzekering 31 maart 2021 
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Alle huurders met een clausule in hun huurcontract dat er een collectieve 
glasverzekering is afgesloten, hoeven geen individuele glasverzekering af te 
sluiten. 
 

 

Huurders ABC 31 maart 2021 

 
Het Huurders ABC van Amvest is vastgesteld. Verspreiding naar de VGMers 
gebeurt door de directie van Amvest. De VGMers moeten het nieuwe ABC 
minimaal aan nieuwe huurders meegeven. Het bestuur van het PAH zal het 
Huurder-ABC op hun site zetten.  
 

 

Collectief lidmaatschap van de 
Woonbond 

31 maart 2021 

 
De directie van Amvest is akkoord met de vergoeding van een collectief 
lidmaatschap van de Woonbond van alle Huurdersverenigingen en 
Bewonerscommissies van woningcomplexen van Amvest. Op de website van het 
PAH staat de handleiding voor de Huurdersverenigingen en 
Bewonerscommissies. 
Declaraties voor individuele lidmaatschappen worden niet vergoed. 
 

 

Verkoop complexen 28 november 2019 

 
Het bestuur van het PAH krijgt een kopie van de brief, die naar 
Huurdersvereniging of Bewonerscommissie wordt gestuurd bij voorgenomen 
verkoop van een complex. 
 

 

 


