
Peiling Instaptarief Onderhoudsabonnement 
 
Start peiling: 16 mei 2014 
Sluiting 2 juni 2014 
 
339 uitnodigingen, 133 reacties 
= 39,2% respons 
 

1 
 

 

Inleiding bij de peiling 
Hestia heeft een adviesaanvraag ontvangen over een instaptarief voor het onderhoudsabonnement.  
 
Het onderhoudsabonnement is voor Portaal niet meer betaalbaar. Om het wel betaalbaar te krijgen, wil 
Portaal méér huurders bewegen om een abonnement te nemen. Dit willen ze als volgt doen: 
1) Nieuwe huurders stimuleren om direct bij het huren van een nieuwe woning een abonnement 
te nemen. Het instappen is dan gratis. Als de huurder later alsnog een abonnement wil nemen, kost dit 
€50   
2) Huurders die op dit moment geen abonnement hebben, kunnen nu eenmalig gratis een 
abonnement nemen. Daarna moeten ze het instaptarief van € 50 betalen.  
 
Portaal noemt die € 50 het instaptarief, maar feitelijk is het een ‘later-instappen-tarief’. 
Dit systeem is vergelijkbaar met de Wegenwacht, als je met panne langs de weg staat en ter plekke lid 
van de Wegenwacht wilt worden, moet je daar eenmalig extra voor betalen. 
 
Het idee van Portaal is dat als dit instaptarief tot meer betalende abonnees leidt, dan zou de 
abonnementsprijs van € 6,61 per maand omlaag kunnen. Bij hoeveel abonnees en hoeveel lager, doet 
Portaal (nog) geen voorstellen voor.  
 
Hestia wil graag jou mening weten over dit voorstel. We nemen de uitkomsten van de peiling mee bij 
het opstellen van ons advies aan Portaal.  
 
 

Samenvatting van de resultaten  
Deze peiling heeft veel reacties losgemaakt. Veel respondenten hebben ook de moeite genomen hun 
antwoorden toe te lichten. Deze toelichtingen zijn deels gelijkluidend en daarom in het verslag 
samengevat. De toelichtingen bieden zicht op de zorgen en vragen van huurders als het om onderhoud 
en het onderhoudsabonnement. Ook geven de toelichtingen inzicht over misverstanden die over het 
onderhoudsabonnement bestaan.  
 
Bij het advies aan Portaal neemt Hestia de volgende punten uit de peiling mee:  

 Bij nieuwe verhuringen moeten de huurders bedenktijd krijgen, niet onmiddellijk moeten 
tekenen om €50 instapkosten te vermijden. 

 €50 is te hoog als instaptarief 

 €6,61 als abonnementstarief is te hoog (mogelijkheden voor evt kleine en grote abonnement?) 

 Als een instaptarief, dan abonnementsgeld omlaag 

 Betere voorlichting.   
 

Hestia neemt een aantal andere punten ook mee bij de advisering. Het volledige advies staat binnenkort 
op de onze site www.bvhestia.nl.   
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Vragen over het instaptarief 

Het instaptarief van € 50 is bedoeld om nieuwe huurders te stimuleren direct bij aanvang van het 
huurcontract een onderhoudsabonnement te nemen en zo € 50 ‘uit te sparen’. 
Wat zou jij als nieuwe huurder doen?  

 
 
 
 
Huurders die nu nog geen onderhoudsabonnement hebben, krijgen eenmalig het aanbod om een 
onderhoudsabonnement te nemen zonder € 50 instaptarief. 
Zou jij gebruik maken van dit aanbod? 

 
 
 
 
Ben je het eens met het idee van Portaal om te werken met een instaptarief? 

 
 

Ik neem direct een 
onderhoudsabonnement 

58 48% 

Ik neem geen abonnement, ook niet 
als ik later € 50 extra moet betalen 

41 34% 

Ik weet niet wat ik zou doen 22 18% 

Ja 39 30% 

Nee 35 27% 

Weet niet 15 11% 

Ik heb al een onderhoudsabonnement 43 33% 

Ja 49 38% 

Nee 60 46% 

Geen mening 21 16% 
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Wat vind je van €50 als instaptarief? 

 
 
 

Vragen over het onderhoudsabonnement 

Wat vind je van het abonnementsgeld van € 6,61 per maand?  

 
 
 
 
  

Te hoog 71 55% 

Goed 28 22% 

Te laag 1 1% 

Geen mening 30 23% 

Te hoog 58 44% 

Goed 55 42% 

Te laag 0 0% 

Weet niet 19 14% 
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Wat zou in het onderhoudsabonnement opgenomen moeten zijn? 
 
reparatie van lekkende kranen  

onnodig 16 13% 

dat zou handig zijn 34 27% 

belangrijk 30 24% 

heel belangrijk 11 9% 

noodzakelijk 33 27% 

 
reparatie van het toilet (vlotter, stortbak, wc-bril)  

onnodig 10 8% 

dat zou handig zijn 22 18% 

belangrijk 31 25% 

heel belangrijk 16 13% 

noodzakelijk 45 36% 

 
reparatie van niet goed sluitende ramen en deuren  

onnodig 9 7% 

dat zou handig zijn 12 10% 

belangrijk 37 29% 

heel belangrijk 22 17% 

noodzakelijk 46 37% 

 
reparatie van hang- en sluitwerk  

onnodig 8 6% 

dat zou handig zijn 15 12% 

belangrijk 28 22% 

heel belangrijk 28 22% 

noodzakelijk 46 37% 
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ontstoppen van de afvoer  

onnodig 19 15% 

dat zou handig zijn 15 12% 

belangrijk 29 23% 

heel belangrijk 21 17% 

noodzakelijk 40 32% 

 
reparaties in de badkamer (douchestang, -kop, - slang, afzuiginstallatie enz)  

onnodig 20 16% 

dat zou handig zijn 23 19% 

belangrijk 34 27% 

heel belangrijk 16 13% 

noodzakelijk 31 25% 

 
reparaties in de keuken (aanrecht, gootsteen, afzuiging, kastdeurtjes enz)  

onnodig 16 13% 

dat zou handig zijn 20 16% 

belangrijk 36 29% 

heel belangrijk 23 18% 

noodzakelijk 30 24% 

 
werk aan de CV-ketel (vullen, reparatie van lekkages enz)  

onnodig 11 9% 

dat zou handig zijn 13 11% 

belangrijk 22 18% 

heel belangrijk 19 16% 

noodzakelijk 55 46% 
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vervangen van stopcontacten  

onnodig 28 23% 

dat zou handig zijn 28 23% 

belangrijk 25 20% 

heel belangrijk 14 11% 

noodzakelijk 28 23% 

 
vervangen van (licht)schakelaars  

onnodig 28 23% 

dat zou handig zijn 30 24% 

belangrijk 24 19% 

heel belangrijk 12 10% 

noodzakelijk 30 24% 

 
 
 

Samenvatting van de toelichtingen:  
 Portaal moet er voor zorgen dat bij aanvang van een huurcontract alle gebreken aan de woning zijn 

gerepareerd. Anders moet de nieuwe huurder betalen voor wat de vorige bewoner heeft laten 
liggen.  

 Als het om reparaties gaat die door veroudering en /of slijtage nodig zijn, vind ik dat Portaal die 
kosten moet dragen.  

 We betalen al heel veel huur, met forse stijgingen, ik vind dat Portaal alle onderhoud moet doen.  

 Kleine klussen kan ik best zelf, of kan ik aan vrienden/ kennissen/ buren vragen. Klussen die te 
zwaar, ingewikkeld of die veel tijd kosten doe ik niet.  

 Het onderhoudsabonnement is (voor mij) alleen aantrekkelijk voor die grote klussen.  

 Het onderhoudsabonnement zou meer onderscheid moeten maken tussen kleine en grote klussen – 
wat de gemiddelde klusser wel/ niet zelf uit kan voeren.  

 Mensen die handig zijn besparen de corporatie juist geld door niet voor elk wissewasje te bellen. 
Het enige dat ik van Portaal terugkrijg is een huurverhoging.  

 Als je technisch niet handig bent, is een abonnement prettig. 

 Je kan beter wachten tot je een grote klus hebt en dan een abonnement afsluiten. Eenmalig € 50 
instaptarief is voordeliger dan jarenlang een abonnement betalen van bijna € 80 waar je 
geen/weinig gebruik van maakt.  

 Ik vind het abonnement duur ((veel)te duur/ schandalig/ onbetaalbaar). €6,61 is een vreemd 
bedrag.  

 Kunnen de kosten van het abonnement niet gewoon in de huur meegerekend worden?  
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 Wat zit er in het abonnement? Ik vind dat Portaal regelmatig informatie moet geven/ herhalen over 
wat er in het abonnement zit.  

 Ik vind € 50 instaptarief heel veel . 

 Als Portaal het niet meer kan betalen, moeten ze er mee stoppen Blijkbaar is er geen animo voor. 
Wij zijn niet bedoeld om VOC in stand te houden. 

 Ik vind een instaptarief raar/ ridicuul/ volstrekt belachelijk. Dat hoef ik bij andere abonnementen/ 
verzekeringen ook niet te betalen. Het lijkt erop dat Portaal snel veel geld wil binnenhalen. 
Geldklopperij.  

 Een instaptarief voorkomt dat mensen pas abonneren als ze een dure reparatie hebben (en daarna 
gelijk weer opzeggen). 

 Goed idee als je daarmee meer klanten trekt en het abonnement daarmee goedkoper wordt. 

 Meer structurele renovatie zou een boel versnipperde onderhoudsbezoekjes schelen.  

 In plaats van meer te willen innen, zou Portaal moeten kijken naar anders besteden van het geld. 
Huurders moeten ook van hetzelfde inkomen steeds meer zien te regelen.  

 Mensen die geen gebruik hebben gemaakt van hun abonnement zouden geld terug moeten krijgen.  

 Ook als je een abonnement hebt, zou je mee moeten betalen als iets moedwillig stuk is gemaakt.  

 Zodra dingen in het onderhoudsabonnement opgenomen zijn, vind ik dat je als huurder dan ook 
moet kunnen bepalen wat er in huis komt (deuren/ keuken/ badkamer/ ketel enz).  

 Als dingen Portaal toebehoren moeten ze door Portaal onderhouden worden. Zij zijn 
verantwoordelijk voor gekwalificeerd personeel en goed materiaal. Dit komt de kwaliteit van hun 
bezit ten goede.  

 De dienstverlening/ betrouwbaarheid moet goed zijn. Nu duren reparaties lang en/ of je moet er 
steeds weer achteraan bellen.  

 Ik ben heel tevreden over: het onderhoudsabonnement/ de woning APK/ dienstverlening 
 
 

Aantal dagelijkse reacties 

 
 


