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Inleiding

Een belangrijk onderdeel van de woonlasten
zijn de servicekosten. Veel huurders betalen
maandelijks naast de kale huur namelijk ook
nog een aanzienlijk (voorschot)bedrag voor
leveringen en diensten van de verhuurder
aan de huurder(s). Bekende serviceposten
zijn gas en elektriciteit, het schoonmaken van
gemeenschappelijke ruimten, de glazenwasser en de huismeester. Maar ook als de
verhuurder onderhoudsklusjes overneemt
die (wettelijk) voor rekening van de huurder
zijn, zoals het ontstoppen van gootstenen
en afvoeren of het vervangen van gebroken
ruiten, levert de verhuurder service waarvan hij – bijvoorbeeld via een service- of
onderhoudsabonnement – de kosten aan de
huurders mag doorberekenen. Wat de wet
als servicekosten ziet, staat in een wettelijke
regeling die het Besluit servicekosten heet.
U vindt dit in de bijlagen van dit boek.

Servicekosten zijn in de praktijk een bron van
conflicten tussen verhuurder en huurder(sorganisaties). Dit boek geeft de informatie die
huurders en hun organisaties nodig hebben
om in zo’n conflict goed beslagen ten ijs te
komen. Dat is nuttig, omdat geschillen over
servicekosten vaak in het voordeel van de
huurders uitpakken. Daarvoor is het wel
belangrijk dat ze goed zijn geïnformeerd,
zeker omdat de servicekosten een complexe
materie vormen. Met dit boek hopen we
daarin voor huurders en hun organisaties
enige duidelijkheid te brengen.

Er is voor huurders en hun organisaties alle
reden om zich bezig te houden met de servicekosten. Ten eerste omdat het natuurlijk
altijd verstandig is goed na te gaan of de in
rekening gebrachte kosten correct en terecht
zijn. Omdat de servicekosten toch aan de
huurder(s) worden doorberekend, houdt de
verhuurder vaak weinig of geen inhoudelijke
controle op rekeningen en is vaak sprake
van oude contracten, historisch gegroeide
relaties met veel verschillende leveranciers
en niet goed vastgelegde prestaties. Hierdoor
zijn de kosten vaak (te) hoog.
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