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Toelichting afrekening servicekosten 2018 
 

Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u van ons de afrekening servicekosten met toelichting. Deze 

afrekening en toelichting gaan over het jaar 2018. In deze toelichting vertellen wij u hoe de afrekening is 

opgesteld. Ook geven we u informatie over bijzonderheden.  

Afrekening van servicekosten 
Habeko wonen rekent de kosten van elektra, warmteverbruik, schoonmaak en water aan u door. 

Verschillende leveranciers zoals Engie, Ista, Dunea, Oasen en schoonmaakbedrijven brengen deze 

kosten in rekening bij Habeko wonen. Daarnaast brengen wij de wettelijk toegestane 

administratiekosten in rekening.  

Voor het warmteverbruik wordt door Ista een aparte afrekening en specificatie gemaakt gebaseerd op 

het individuele verbruik. Voor de overige componenten verdelen wij de kosten gelijk over de woningen 

(dus "totale kosten" gedeeld door "aantal woningen per complex"). Wij berekenen de kosten op basis 

van het aantal dagen dat u de woning huurde. Deze periode vind u ook terug op de afrekening. De 

totale kosten per onderdeel ziet u hier ook op terug.  

Elektra 
Elektra betreft o.a. de kosten voor algemene verlichting, automatische deuropeners en de mogelijk 

aanwezige lift. De prijs van elektra bestaat voor een groot deel uit vaste kosten (capaciteit) en 

overheidsheffingen (energiebelasting en opslag duurzame energie). Een relatief klein gedeelte bestaat uit 

variabele kosten voor het elektra verbruik. Voor het verkrijgen van lagere energieprijzen heeft Habeko 

wonen een contract afgesloten bij Aenergie. Deze organisatie is gespecialiseerd in energie inkoop voor 

o.a. woningcorporaties,  zorginstellingen, scholen en gemeenten.  

Het elektraverbruik op jaarbasis is voor de meeste complexen vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

Schommelingen in het elektraverbruik ontstaan vooral bij de complexen waar een lift of een 

automatische deuropener aanwezig is. Door meer of minder gebruik van deze voorzieningen (ook door 

bezoekers) kunnen de totale kosten daardoor per jaar verschillen.  

Complexen met zonnepanelen 
In de afgelopen jaren heeft Habeko wonen bij een achttal complexen (totaal 167 appartementen) 

zonnepanelen geplaatst. Deze panelen voorzien voor een gedeelte in de eigen energiebehoefte van de 

gemeenschappelijke ruimten en installaties. Door de opwekking van energie via de zonnepanelen, 

kunnen we bij deze appartementen voor 2018 een korting geven op de verbruikskosten van energie. 

Deze korting is geen vanzelfsprekendheid en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.  

De vaste kosten Elektra (o.a. vastrecht, capaciteitsaansluiting) zijn onafhankelijk van de hoeveelheid 

verbruikte energie. Deze kosten zijn er altijd, met of zonder zonnepanelen. Op de vaste kosten geven 

wij daarom geen korting. 

In het kader van de verdere verduurzaming en betaalbaarheid gaat Habeko wonen de komende jaren bij 

nog meer appartementen deze voorzieningen aanbrengen. 
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Warmteverbruik 
Het vaststellen van uw individuele warmteverbruik hebben wij uitbesteed aan Ista Nederland BV. Zij 

maakt hiervoor gebruik van de op afstand uitleesbare warmtekostenverdeelmeters (meters op uw 

radiatoren). Voor een verdere toelichting over het warmteverbruik zie de bijgaande door Ista 

Nederland opgestelde afrekening over 2018. Deze afrekening is een specificatie van de component Gas 

zoals die is opgenomen in uw totaalafrekening servicekosten 2018.  

Inzicht in uw verbruik 
Onderzoek wijst uit dat inzicht in uw eigen warmteverbruik leidt tot een bewuster stookgedrag. Dit is 

fijn voor de portemonnee en voor de duurzaamheid. Daarom heeft Habeko wonen vorig jaar besloten 

om met hulp van Ista Nederland BV u de mogelijkheid te geven tot inzage in uw eigen verbruik. 

  

De speciaal voor bewoners ontwikkelde monitoringtool en de Ista App geeft u inzicht in uw actuele  

verbruik, het verbruik per radiator en het historisch verbruik (tot drie jaren terug). Door het actuele 

verbruik te vergelijken met uw historisch verbruik of het gemiddelde verbruik van het complex, krijgt u 

goed inzicht in uw eigen verbruiksgedrag en kunt u dit desgewenst aanpassen. 

 

Op de website van Ista onder de categorie “bewonersinformatie” vindt u nadere informatie over 

verbruiksmonitoring, de energieafrekening en tips voor het besparen van energie:  

https://www.istanederland.nl 

Schoonmaak 
Wij hebben afspraken gemaakt over de prijs en kwaliteit van schoonmaak (in de afrekening genoemd 

"schoonmaken centrale ruimte”). De kwaliteit controleren wij regelmatig. 

Voor nagenoeg alle complexen zijn de kosten van schoonmaak licht gestegen door de jaarlijkse 

prijsindexering van de schoonmaakbedrijven. Jaarlijks evalueren en indien nodig, herzien wij de 

afspraken over de invulling van schoonmaakwerkzaamheden en de daaraan gekoppelde prijs.  

Water 
Bij de complexen waar collectieve waterlevering van toepassing is, is het verbruik voor de woningen 

nagenoeg gelijk gebleven. De kosten voor water liggen voor 2018 dan ook ongeveer op hetzelfde niveau 

als in de afgelopen jaren. 

Vragen 
Heeft u nog vragen over de afrekening servicekosten? Stuur dan een e-mail naar info@habekowonen.nl. 

U kunt ons natuurlijk ook bellen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Monique Hoogeveen is 

aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag en bereikbaar via 0172-583119.  Harro Ordelman is 

aanwezig van maandag tot en met donderdag en bereikbaar via 0172-583118. 

https://www.istanederland.nl/

