
 

 

Dakgotenreiniging 

 

 

 

 

De kosten voor Dakgotenreiniging zijn de afgelopen 3 jaren afgenomen. Er is nog wel een tekort op 

wat er aan voorschotten betaald is maar doordat een groot aantal contracten dit fonds hebben is 

het verschil per contract minimaal en passen we het voorschotbedrag per 1-7-2015 niet aan.  

 

Glasfonds 

  2012 2013 2014 

        

Betaalde voorschotten  € 65.500   € 64.300   €  66.400  

        

Kosten  € 55.200   € 50.100   €  49.200  

        

Saldo (voorschotten - kosten)  € 10.300   € 14.200   €  17.200  

 

Het totaal aan door huurder betaalde voorschotten is hoger dan de gemaakte kosten en daarom 

hebben we per 1-7-2015 het voorschotbedrag Glasfonds verlaagd: 

Voorschotbedrag per 30-6-2015  Voorschotbedrag per 1-7-2015 

€ 1,10     -> € 0,80 

€ 1,20     -> € 0,90 

€ 1,80     -> € 1,35 

 

Rioolfonds 

 
2012 2013 2014 

        

Betaalde voorschotten  € 28.700   € 28.400   €  29.700  

        

Kosten  € 37.800   € 35.200   €  40.700  

        

Saldo (voorschotten - kosten)  €  -9.100   €  -6.800   € -11.000  

 

Het  totaal aan door huurder betaalde voorschotten is lager dan de gemaakte kosten en daarom 

hebben we per 1-7-2015 het voorschotbedrag Rioolfonds verhoogd: 

Voorschotbedrag per 30-6-2015  Voorschotbedrag per 1-7-2015 

€ 0,76      -> € 0,85 

 
2012 2013 2014 

        

Betaalde voorschotten  € 20.100   € 20.200   €  20.900  

        

Kosten  € 28.100   € 23.700   €  23.100  

        

Saldo (voorschotten - kosten)  €  -8.000   €  -3.500   €   -2.200  



 

 

Schoorsteenvegen 

 

2012 2013 2014 

        

Betaalde voorschotten  €   3.600   €   3.600   €    3.500  

        

Kosten  €   3.000   €   3.000   €    3.000  

        

Saldo (voorschotten - kosten)  €      600   €      600   €       500  

 

Het totaal aan door huurder betaalde voorschotten is hoger dan de gemaakte kosten. Het verschil 

is niet veel maar dit component is maar aan 175 contracten (complexen Prinses Margrietlaan) 

gekoppeld. Daardoor is er wel een duidelijk verschil per contract en hebben we het 

voorschotbedrag voor Schoorsteenvegen per 1-7-2015 verlaagd: 

Voorschotbedrag per 30-6-2015  Voorschotbedrag per 1-7-2015 

€ 1,25      -> € 1,-  


