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Amersfoort, 12 juni 2014 
 
 
Geachte heer Keijts, 
 
Hierbij ontvangt u het advies van Bewonersvereniging Hestia over de voorgenomen invoering van een 
instaptarief voor het onderhoudsabonnement. 
 
Wij baseren ons advies mede op de peiling die wij hebben gedaan onder de 339 leden van ons digitaal 
adviespanel. Wij hebben 133 reacties ontvangen; een respons van 39,2%. Zie voor het verslag de bijlage 
bij dit advies. 
 
Samenvatting van de resultaten  
 
Uit de peiling blijkt o.a. het volgende: 

 48 % zou als nieuwe huurder een abonnement nemen, 34 % niet. 
 30 % zou als zittende huurder alsnog een abonnement nemen, 27 % niet (33 % heeft al een 

onderhoudsabonnement). 
 38 % is het eens, om te werken met een instaptarief, 46 % is het niet eens. 
 55 % vindt het instaptarief te hoog, 22 % vindt het goed. 
 44 % vindt het abonnementsgeld te hoog, 42 % vindt het goed. 

 
De peiling heeft veel reacties losgemaakt. Veel respondenten hebben de moeite genomen hun 
antwoorden toe te lichten. Deze toelichtingen staan in het verslag bij de betreffende vraag. Zij bieden 
zicht op de zorgen en vragen van huurders over het onderhoud en het onderhoudsabonnement. Ook 
geven ze inzicht in de misverstanden die over het onderhoudsabonnement bestaan.  
 
46 % van de respondenten kan zich niet vinden in het werken met een instaptarief. Daar staat tegenover 
dat het invoeren van zo’n tarief wel extra abonnees lijkt op te leveren, aangezien 48 % als nieuwe 
huurder een abonnement zou nemen, en 30 % als zittende huurder (zonder abonnement) alsnog een 
abonnement zou nemen (33 % heeft al een abonnement).   
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Ons advies 
 
Wij kunnen akkoord gaan met de invoering van een instaptarief onder een aantal voorwaarden. 
 

1) Bij nieuwe verhuringen moeten de huurders bedenktijd krijgen bij de beslissing over het 
afsluiten van een onderhoudsabonnement. Een nieuwe huurder kent zijn/haar huis nog niet en 
kan moeilijk een inschatting maken hoe vaak een (kleine) reparatie nodig zal zijn. Bovendien 
moet de huurder in de periode van het tekenen van het huurcontract al zoveel (snelle) 
beslissingen nemen, dat het instellen van een bedenktijd de huurder in de gelegenheid stelt, om 
hierover rustig na te denken. Wij stellen een bedenktijd voor van 6 maanden. Pas daarna zou 
dan een  instaptarief kunnen gaan gelden. 

2) Gaat er inderdaad gewerkt worden met een instaptarief, dan dient er iets gedaan te worden aan 
de (maandelijkse) kosten van het abonnement, die nu €6,61 per maand bedragen en die veel 
huurders te hoog vinden. €80 per jaar is voor veel huurders met een steeds smaller wordende 
beurs veel geld. Dit zou wat Hestia betreft op twee manieren kunnen: u verlaagt het 
abonnementsgeld naar €5 per maand, óf u overweegt om twee abonnementen in te stellen, 
namelijk een ‘beperkt’ abonnement (voor alleen de grote klussen) en een ‘uitgebreid 
abonnement’ (voor zowel kleine als grote klussen).   

3) Het instaptarief dient te worden verlaagd van €50 naar €35 aangezien veel huurders een bedrag 
van €50 te hoog vinden. 

 
Tevens adviseren wij u het volgende. 
 

 Uit de peiling blijkt dat voor niet iedereen duidelijk is, wat het principe is van een instaptarief. Zo 
denken sommige mensen dat het een soort strippenkaart is. Anderen denken dat je altijd, ook 
aan het begin, dit tarief moet betalen.  De naam ‘instaptarief’ is misschien ook niet helemaal 
duidelijk, want het is meer een ‘later-instappen-tarief’.  Geef hier dus goed uitleg over en kies 
wellicht voor een andere naam. 

 Uit de peiling blijkt dat er veel onduidelijkheid is over wie er verantwoordelijk is voor welk 
onderhoud. Huurders zijn bijvoorbeeld niet op de hoogte van het feit dat wettelijk is vastgelegd 
wat voor rekening van de verhuurder is en wat voor rekening van de huurder. Het is dus heel 
belangrijk om nog beter en vaker uit te leggen wat huurdersonderhoud is, en wat 
verhuurdersonderhoud.  En ook welke onderhoudswerkzaamheden waaronder vallen. 

 Wij ontvangen vaak opmerkingen van huurders die, als ze bellen, eerst meteen worden 
geconfronteerd met de vraag of ze een onderhoudsabonnement hebben en daardoor in 
verwarring raken en/of zich in een hoek gedrukt voelen.  De medewerker zou eerst naar de aard 
van de onderhoudsklacht moeten vragen, en daarna moeten aangeven of de herstelling voor 
rekening van de verhuurder of huurder is. 

 Een aantal huurders geeft aan, de klusjes zelf te kunnen doen of mensen in de omgeving te 
hebben die dat voor hen kunnen doen. Echter hoe ouder men wordt, hoe minder hulp er vaak 
is. Hestia zou het een goede actie vinden, om tegelijk  met de veranderingen in het 
onderhoudsabonnement/instaptarief, een kleine campagne te starten om klusjesmannen- en 
vrouwen te vinden die bereid zijn om af en toe eens een klusje te doen voor een buurman- of 
vrouw. Een soort meldpunt openen? Of een kaartje meesturen in een brief aan alle huurders? 



Waarmee men zich aan kan melden als vrijwilliger om klusjes te doen of juist als ‘ontvanger’ van 
hulp?  

 
Opmerkingen tot slot 
Woning APK : Hestia ontvangt graag een verslag van de stand van zaken en de resultaten van de pilot 
Woning APK en de plannen van Portaal op deze werkwijze verder uit te rollen.  
Hestia stelt daarbij voor het onderhoudsabonnement te koppelen aan de Woning APK.  
 
De insteek van deze adviesaanvraag is naar onze mening negatief (onbetaalbaarheid voor Portaal). Wil 
Portaal dit beleid succesvol uitzetten, de zal de toonzetting/ argumentatie een positieve draai voor de 
huurders moeten krijgen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Wijnand Akerboom 
Voorzitter a.i. 
 


