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Geachte lezer, 
 

Mevrouw Joke Bennewitz-Maij 

Met leedwezen delen wij u mede, dat ons oud bestuurlid destijds penningmeester 
mevrouw Joke Bennewitz-Maij na een kort ziekbed op 14 mei j.l. is overleden. 
 

Wij, als bestuursleden, bewaren fijne herinneringen aan Joke die altijd met grote 

inzet voor ons Platform heeft gewerkt.  
 

Het bestuur wenst haar man en familie veel sterkte in de komende moeilijke 
periode. 

 
NEPROM PRIJS 

De NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2017 is gewonnen door ZuiderDUIN in 
Almere. De prijs, die voor de zevendemaal werd toegekend, wordt uitgereikt aan 

overheden en marktpartijen die door goede samenwerking een hoogwaardig 

project hebben gerealiseerd. De winnende locatieontwikkeling, ZuiderDUIN, 
betreft een samenwerking tussen de gemeente Almere en Amvest. Amvest is 

fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, 
woongebieden en zorgvastgoed in Nederland. (bron AMVEST bv.) Wij feliciteren 

de directie van Amvest met het behalen van deze prijs. 

 
Pensionering de heer P. Rigter bij Amvest  

Op 6 april heeft uw bestuur tijdens de afscheidsreceptie in het kantoorgebouw te 
Amsterdam afscheid genomen van de heer Pieter Rigter. Uw bestuur kijkt terug op 

een bijzonder prettige samenwerking met de heer RigteR. Wij zijn de heer Rigter 

dank verschuldigd voor de positieve wijze waarop hij tijdens de 
Overlegvergaderingen zich heeft opgesteld. Natuurlijk was niet altijd alles positief 

maar wel de wijze waarop werd gecommuniceerd.  
Het bestuur wenst de heer Rigter alles goeds toe. 
 

Servicekosten 

Heeft u de afrekening van de servicekosten al ontvangen? U betaalt maandelijks 
een voorschot op de servicekosten en ieder jaar, vóór 1 juli, krijgt u een 

afrekening van het voorgaande jaar. Het is mogelijk dat in overleg met uw 

huurdersvereniging andere afspraken met de VGM (Vastgoedmanager) inzake de 
datum zijn gemaakt.  

De servicekosten zijn kosten die u als huurder bovenop de kale huurprijs betaalt. 
Het is een afrekening van kosten die gemaakt zijn voor het leveren van 

bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit, het schoonhouden van 
gemeenschappelijke ruimtes, zoals trappenhuis, toegang, gangen, etc.  

 

Wilt u verdere informatie? Raadpleeg onze site: www.platformamvesthuurders.nl  
 

Bestuursleden 
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Indien u geïnteresseerd bent neem 

dan contact opnemen met het secretariaat van ons Platform. 
 

Doorgeven mutaties 
Een adreswijziging, wijziging in uw bestuur, e-mailadres of opheffing van een 

huurdersvereniging kunt u doorgeven aan mevrouw Els van Es  
e-mailadres: elsvanes@upcmail.nl 
 

Secretariaat 

Secretariaat: Platform Amvest Huurders, van Beuningenhaven 98,  

2993 EJ Barendrecht   
T: 0180 613571  M: 06 50 645 995 E: a.kruis69@upcmail.nl 
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