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1 Aanwezigheden 

Aantal aanwezige eigenaars: 26 (Sevenants Hilde, Van Canegem Geert, Deltomme – Behaege, Kortleven 

Hanno, Segers Wesley, Vermaelen Lisette, Bellon Paul, Vermeire Rie, Thijs Peter, Thiry Hilda, Dirks Tom, 

Marissen Merel, Pittevils Kevin, Pittevils Kevin, Nagels Karlien, Stroobants René, Heerman Chloe, Beulens 

Johan, Mostmans Michiel, Dirks Tom, Mortier – Huang, Damoiseaux - Vermaelen, Goris Roger, Evenepoel 

Sika, Mathijs – Thirion, Maes Jochen) 

Aantal geldige volmachten: 2 (Goedgezelschap Hilde, Lucienne Janssens) 

Aantal afwezige eigenaars: 4 (Meeus Annie, Vanluyten Dirk, Willems Marc, Vagenende Freddy) 

 Totaal aantal stemmen: 28 van 32 eigenaars 

 In quotiteiten: 4352/4846 of 90% 

2 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van vorige statutaire vergadering van 31 mei 2017 werd unaniem goedgekeurd. 

3 Overlopen van werken uitgevoerd in 2017-’18 

3.1 Herstellingen (5796,97€) 

Verwarming (3647,93€) 

Er werd voor 3647,93€ aan herstellingen uitgevoerd aan de verwarming om enkele grondige gebreken aan 

de installatie op te lossen. Deze fundamentele gebreken zorgden ervoor dat onze installatie niet haal 

volledige potentieel kon bereiken in termen van warmteopbrengst en verbruikskosten. 

Naamplaatjes (885,24€) 

Er werden nieuwe naamplaatjes met zijinschuif aangekocht voor 885,24€. Deze worden kortelings geplaatst. 

Liften (573,46€) 

Er werd ook voor 573,46€ aan kleine herstellingen uitgevoerd aan de liften. 

Afvoerleiding 25/0003 (539,73€) 

De lekkende afvoerleiding ter hoogte van appartement 25/0003 werd vervangen via studio 25/0004 voor 

539,73€. 

Allerlei (150,61€) 

Verder werden enkele TL-lampen vervangen door LED-TL’s, alsook batterijen vernieuwd van enkele 

rookmelders. 

3.2 Investeringen (2764,70€) 

Verfwerken (1727€) 

De inkomdeuren werden geschilderd met het opgespaarde geld van de verhuisvergoedingen. 

Er wordt gevraagd om een beschermingsplaat aan te brengen op de deur van de fietsenberging ter 

bescherming van het verfwerk. 

Calorie- en watertellers met radioverbinding (jaarlijks 1037,70€) 

De calorie- en watertellers met radioverbinding werden geplaatst voor een jaarlijks wederkerende huurkost 

van 1037,70€ (excl. meteropname/afrekeningskost van 1014,59€) 
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4 Algemeen 

4.1 Dak/Zolderisolatie 

Zoals reeds besproken moeten we tegen 2020 onze zolder of ons dak isoleren. Daarom werd een expert van 

de overheid geconsulteerd voor gedetaileerd advies. Vorig jaar gingen we ervan uit dat dakisolatie volgens 

de huidige nieuwbouwprincipes zoals luchtdichtheid, isolatie, vermijding van koudebruggen, etc. zou een 

investering vereisen van meerdere 100000’den Euro’s. Ondertussen werd deze piste verder onderzocht en is 

een realistischer budget ongeveer 175000€ vereist voor volgende ingrepen: 

 Dakpannen/panlatten verwijderen 

 Schoorstenen wegnemen (dakdoorvoer en boven dak) 

 Dakdoorvoeren beperken 

 Luchtdichte laag aanbrengen (dampscherm) 

 Dakisolatie aanbrengen 

 Onderdak 

 Nieuwe dakbedekking 

Gesprekken met dakwerkers leerden ons dat het verwijderen van de betonnen dakgoten over de langsrichting 

van het gebouw best kan gebeuren bij een eventueel latere muurisolatie. Het is namelijk nu niet in te 

schatten welke dikte die muurisolatie zou gaan hebben en dus kan je eigenlijk later pas een nieuwe dakgoot 

op de juiste plaats gaan aanbrengen. Het verwijderen van de betonnen dakgoten aan de zijkanten van het 

gebouw is niet nodig, omdat deze daar kunnen bekleed worden zonder een obstructie te vormen voor 

rolluiken, vensters en deuren om zo de koudebrug te vermijden. 

Verder werd er vastgesteld dat de bestaande dakisolatie aangebracht door individuele eigenaars in hoofdzaak 

tussen de balken is gebeurd in afwezigheid van een onderdak. Dit is niet in lijn met de richtlijnen van het 

WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf). Vocht en water dat tussen de 

pannen doordringt en vroeger gewoon verdampte, komt nu mogelijks vast te zitten in en tussen de isolatie en 

dakstructuur, waardoor er gevaar is voor rotting van die dakstructuur. Dit zou nog grotere herstelkost 

generenen die eigenlijk veroorzaakt zou zijn door individuele eigenaars, die in principe voor deze kosten 

aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

Rekening houdende met het feit dat ons dak al 50 jaar oud is en in functie van de vaststellingen door 

experten van de overheidsorganisaties DUBO en IGO, alsook volgens de richtlijnen van het WTCB, wordt 

ons dus aangeraden het dak te vernieuwen volgens een Sarking-dakopbouw (isolatie aan de buitenkant). 

Een renovatiebegeleider van IGO was aanwezig om ons te informeren rond de verplichtingen, 

energiepremie, energieleningen, etc... 

Er werd met overtuigende meerderheid boven de ¾ beslist om het dak te renoveren. Hiervoor zullen 

verschillende offertes gevraagd worden en zal een extra vergadering worden ingelast om deze te evalueren. 

De geschatte investering van 175000€ zou volgend kostenplaatje krijgen: 

 

Voor de individuele kavels komt dit op: 

Appartement Minimum € 4.731

Gemiddelde € 6.293

Maximum € 6.645

Studio Minimum € 2.564

Gemiddelde € 2.997

Maximum € 3.322
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4.2 Update lage verwarmingskosten appartement 27/0101 

TER HERINNERING hier het overzicht van de verwarmingskost per wooneenheid (20% op quotiteit + 80% 

op caloriemeting) zoals VORIG JAAR besproken: 

 

Nu de elektronische tellers werden geplaatst, kunnen we een vergelijking maken voor het appartement 

27/0101 met extreem lage verwarmingskosten. 

In vergelijking met de andere appartementen is het niet meteen te verklaren, maar ook dit jaar is de 

verwarmingskost van het desbetreffende appartement (waar nu elektronisch werd gemeten) slechts 166,05€. 

Er lijkt er dus op dat de elektronische tellers geen groot verschil meten met de vroegere tellers op basis van 

vloeistof. Het blijft natuurlijk wel zo dat er zich nog slechts 2 radiatoren in het ganse appartement bevinden. 

4.3 Online platvorm voor VME Jan de Hartog 

Een online platvorm vindt men niet noodzakelijk. Mocht het dubbel boekhouden via zulk platvorm 

interessanter blijken, dan is men daar niet tegen. 

4.4 Onderhoud Tuin & Schoonmaak 

Onze tuinman heeft beslist te stoppen. Wij willen hem hartelijk bedanken voor ongeveer 25 jaar dienst. Na 

vergelijking van meerdere prijzen werd Joeri Valkenaers uit Wilsele aangesteld om dit over te nemen. 

Er werd ook een nieuwe schoonmaakfirma S en J Cleaning uit Kessel-lo aangesteld, omdat de 

samenwerking met de vorige firma niet vlottende en zeer onregelmatige schoonmaakresultaten gaf. 

Er werd beslist jaarlijks de gelijkvloerse terrassen en toegangspaden, alsook de muren aan de inrit grondig te 

laten reinigen. 

Eigendom Quotiteit Bedrag Eigendom Quotiteit Bedrag

App. 23/0001 179 € 6.464 App. 25/0201 184 € 6.645

App. 23/0002 131 € 4.731 Studio 25/0202 92 € 3.322

App. 23/0101 184 € 6.645 App. 25/0203 184 € 6.645

App. 23/0102 184 € 6.645 Studio 25/0204 77 € 2.781

App. 23/0201 184 € 6.645 App. 25/0301 184 € 6.645

App. 23/0202 184 € 6.645 App. 25/0302 77 € 2.781

App. 23/0301 184 € 6.645 App. 25/0303 184 € 6.645

App. 23/0302 184 € 6.645 App. 25/0304 92 € 3.322

App. 25/0001 131 € 4.731 App. 27/0001 131 € 4.731

Studio 25/0002 71 € 2.564 App. 27/0002 179 € 6.464

App. 25/0003 179 € 6.464 App. 27/0101 184 € 6.645

Studio 25/0004 86 € 3.106 App. 27/0102 184 € 6.645

App. 25/0101 169 € 6.103 App. 27/0201 184 € 6.645

App. 25/0102 92 € 3.322 App. 27/0202 169 € 6.103

App. 25/0103 169 € 6.103 App. 27/0301 184 € 6.645

Studio 25/0104 77 € 2.781 App. 27/0302 169 € 6.103

TOTAAL 4846 € 175.000

Gemiddelde verwarmingskosten/wooneenheid 2012-2015

Appart. Appart. Appart. Studio Studio Appart. Appart. Appart.

23-0x01 23-0x02 25-0x01 25-0x02 25-0x04 25-0x03 27-0x01 27-0x02 Gemiddelde

Verdieping 3 671€     395€     538€     379€     320€     449€     382€     820€     494€            

Verdieping 2 671€     483€     716€     361€     324€     439€     551€     795€     542€            

Verdieping 1 926€     781€     769€     298€     223€     740€     155€     1.084€  622€            

Verdieping 0 897€     342€     404€     254€     327€     397€     373€     728€     465€            

Gemiddelde 791€     500€     606€     323€     298€     506€     365€     857€     531€            

Jaarlijkse kosten Min. Gem. Max.

Studio's 223€     311€     379€           

Appart. 155€     604€     1.084€        

16.989€       Gemiddelde jaarlijkse totaalkost
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4.5 Ongedierte 

Er zijn nog steeds meldingen van ongedierte. Opnieuw een oproep dus tot discipline betreffende vuilnis 

afschermen en het enkel buitenzetten op de daarvoor voorziene ophalingsmomenten. Gezien er regelmatig 

ratten worden gespot, werd er beslist dat we genoodzaakt zijn permanente ongediertebestrijding in te voeren 

tot de situatie onder controle is. Hieraan is natuurlijk een recurente kost verbonden. Er wordt nagegaan wat 

het prijsverschil is tussen individuele interventies van ongedierteverdelgers en permanente 

ongedierteverdeling. 

4.6 Nieuwe samenstelling beheerraad 

Oleg Kouznetsov werd vorig jaar aanvaard als nieuw lid van de beheerraad, maar zij beslisten ondertussen 

om hun appartement te verkopen. Zij zijn ondertussen verhuisd. 

Er werd beslist dat Jochen Maes, Hanno Kortleven en Mathieu Deltomme nieuwe leden worden van de 

beheerraad. Mevrouw Mathijs besliste niet langer deel te namen aan de beheerraad. Wij danken haar en haar 

man hiervoor hartelijk, alsook voor hun algemene inzet als officiëuze conciërges gedurende heel wat jaren. 

5 Evolutie van het verbruik 

5.1 Aardgas 

Door het onregelmatige gedrag van onze verwarmingsinstallatie verbruikten we heel wat minder aardgas 

dan vorig jaar. Dit was gunstig voor onze kosten, maar er zijn wel wat mensen die hun appartement niet 

warm genoeg kregen. De oorzaak voor het onregelmatige gedrag van de verwarmingsinstallatie is eindelijk 

vastgesteld. 

De eenheidsprijs lag wat hoger. 

 

5.2 Water 

Het waterkost was alweer hoger dan vorig jaar met 9714,47 ipv. 8099,16€. Dit was echter over een ongeveer 

1 maand langere periode. Gecorrigeerd over 365 dagen zou dat ongeveer 8888€ geven. Niet tegenstaande, 

steeg de eenheidsprijs per m3 alweer van 5,72€ naar 6,01€. 

5.3 Elektriciteit 

De elektriciteitskost is met een totaal van 3173,92€ lichtjes verhoogd tov. vorig jaar, terwijl het verbruik 

vergelijkbaar was. De eenheidsprijs lag wat hoger. 

 

6 Goedkeuring afrekening 2018-’19 

De rekeningen werden op de beheerraad van 27/05/18 nagekeken door de heer Bellon en de heer Dirks. 

Mevrouw Thirion moest zich spijtig genoeg excuseren en kon niet aanwezig zijn. 

Vanaf nu zullen we onze vertrouwde manier van voorstellen verlaten en zullen enkel nog de genormeerde 

rekeningnummers gebruiken zoals vastgelegd door de wetgever. Hier een vergelijking van beide 

voorstellingen van dezelfde financiële resultaten: 

Jaar Verbruik [kWh] Prijs [€] Eenheidsprijs [€]

2013 441925 23650,7 0,054

2014 372929 19958,5 0,054

2015 424888 21767,6 0,051

2016 438848 19352,6 0,044

2017 324848 16240,2 0,050

Jaar Verbruik [kWh] Prijs [€] Eenheidsprijs [€]

2013 11449 2639,51 0,231

2014 10876 2577,86 0,237

2015 11258 3015,17 0,268

2016 10867 3173,92 0,292

2017 9995 2941,58 0,294
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Spijtig genoeg zullen vaste onderhoudskosten en de variabelere kosten van herstellingen nu gebundeld 

worden in dezelfde rekening “610 ONDERHOUD & HERSTELLINGEN” en zal dus het begroten daarvan 

wat minder transparant worden. 

Zoals vorig jaar beslist, werden het schilderen van de inkomdeuren (1727,80€) betaald met de opgespaarde 

verhuisverhuisvergoedingen. Met 1725€ inbreng uit de verhuisvergoedingen en excl. de privé aan te rekenen 

kosten (742,66€), krijgen we een totaal van 57378,91€ op een begroting van 64160€. Er is dus een overschot 

van 6781,09€. Wanneer we daarvan 6750€ als investeringsreserve overdragen naar het reservekapitaal, dan 

komen we op een overschot van 31,09€. 

De afrekening werd unaniem goedgekeurd. 

7 Décharge van de syndicus 

Er wordt met eenparigheid décharge gegeven aan de syndicus voor de periode 1 april 2017 tot en met 31 

maart 2018. 

8 Geplande investeringen voor 2018-‘19 

De geplande werken voor 2018-’19 werden besproken en goedgekeurd in de vergadering. 

8.1 Dak-/zolderisolatie 

Zie hoofdstuk 4.1. 

8.2 Rioleringswerken 

De verzakking in het gazon rechts van ingang 27 blijft een probleem. Een mogelijks lekkende, uit dienst 

genomen put werd ondertussen geledigd om te zien of dit beterschap brengt en zal eventueel verder worden 

geneutraliseerd. 

We doen ons best om de oorzaak te achterhalen, maar ik vrees dat we toegewezen zullen zijn op trial & error 

tot de oorzaak blootligt.  

Begroting Uitgaven Resultaat

ENERGIE 38750 -31275,27 7474,73

Aardgas 26000 -16240,23 9759,77

Water (incl. onthardingszout) 8000 -10041,17 -2041,17

Elektriciteit 2650 -2941,58 -291,58

Meteropname 2100 -2052,29 47,71

ONDERHOUD 9150 -8716,26 433,74

Schoonmaak 5000 -4701,36 298,64

Tuin 2250 -2250,00 0,00

Liften 1500 -1478,70 21,30

Verwarming 300 -286,20 13,80

Waterontharder 100 0,00 100,00

BEHEER 6000 -6230,25 -230,25

HERSTELLING 4620 -5796,97 -1176,97

VERZEKERINGEN 3120 -3121,50 -1,50

Blokpolis 3060 -3061,50 -1,50

BA beheerraad 60 -60,00 0,00

VEILIGHEID 2520 -2235,86 284,14

Brandbeveiliging 1200 -1061,64 138,36

Liften 1000 -863,61 136,39

Gasdetectie 320 -310,61 9,39

INVESTERINGEN (*) 0 -1727,80 -1727,80

Verfwerken 0 -1727,80 -1727,80

VERHUISVERGOEDINGEN (*) 0 1725,00 1725,00

TOTAAL (**) 64160 -57378,91 6781,09

INVESTERINGSRESERVE 0 -6750,00 -6750,00

RESULTAAT 64160 -64128,91 31,09

(*)  Financiering via opgespaarde verhuisvergoedingen.

(**) Excl. privé aan te rekenen kosten (742,66€)

 RESULTAAT 2017-'18 RESULTAAT 2017-'18 Bedrag

612 LEVERINGEN AAN DE VERENIGING -29222,98

6122 Gas -16240,23

6120 Water -10041,17

6121 Elektriciteit -2941,58

610 ONDERHOUD & HERSTELLINGEN -20534,13

6103 Sanitair en verwarming -6526,15

6105 Schoonmaak en huisvuil -4701,36

6101 Liften -2915,77

6106 Tuinen, parkings en wegen -2250,00

6104 Schrijnwerken -1727,80

6100 Brandbeveiliging -1372,25

6107 Bouwwerken -890,19

6102 Elektrische installaties -150,61

613 ERELONEN -5940,00

614 VERZEKERINGEN -3121,50

616 ADMINISTRATIE- & BEHEERSKOSTEN -239,56

65 FINANCIËLE KOSTEN -45,74

693 INVESTERINGSRESERVE -6750,00

761 OPBRENGSTEN Verhuisvergoedingen 1725,00

TOTAAL VME -64128,91

643 Privé aan te rekenen kosten -742,66

TOTAAL -64871,57
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9 Goedkeuring begroting 

9.1 2018-‘19 

Op 27/05/18 werd de begroting nagekeken en goedgekeurd door de heer Bellon en de heer Dirks. Mevrouw 

Thirion moest zich spijtig genoeg excuseren en kon niet aanwezig zijn. 

 

De begroting voor 2018-’19 werd in deze vorm besproken en goedgekeurd in de vergadering. 

Hiermee hebben reeds sinds 2013 of dus voor een 6
e
 jaar op rij steeds dezelfde begroting hanteren. 

9.2 Lange termijn begroting 

Sinds 2007 lag de focus op het drukken van de kosten, in ere herstellen van de residentie Jan de Hartog en 

het aanpassen van de technische installaties aan de huidige wetgeving. 

Ondertussen werd er reeds geïnvesteerd in de liften, verwarmingsinstallatie, gasdetectie, waterverzachter, 

herschilderen van de gangen en eerder noodverlichting, brandbeveiliging, elektriciteit, verlichting en laatste 

aanpassingen aan de brandbeveiliging. 

Buiten de dakrenovatie worden andere buitengewone kosten voorlopig niet verwacht, maar er moet zeker 

rekening gehouden worden met de ouderdom van het gebouw. Volgende problemen zijn jaren al gekend: 

 De verticale afvoerleidingen die in de muren gelegen zijn vertonen hoe langer hoe meer lekken en 

zullen dus vermoedelijk meer en meer vervangen moeten worden. Deze zullen vervangen worden 

tijdens de renovatie van het dak. 

 De afvoerleidingen voor de garages raken meer en meer verstopt en mogelijks wordt dit een 

probleem in de toekomst. Momenteel kunnen ze het water slikken dat er komt. 

 Gezien de problemen met de dakgoot aan de linker zijgevel, kunnen gelijkaardige problemen worden 

verwacht aan de rest van het dak. Schatting kost zijgevel: 9000€ à 12000€. Deze zullen echter 

aangepakt worden bij de renovatie van het dak. 

 Na het vernieuwen van de afvoerleidingen vanuit de gangen, is binnen enkele jaren mogelijks het 

herschilderen van de muren aan de orde. Hiervoor werd een offerte onvangen van 11675€. 

 Mogelijks zullen in de toekomst de elastische voegen problematische spleten beginnen te vertonen. 

 Het renoveren en isoleren van het dak werd op 175000€ gebudgeteerd. 

10 Voorschotten 2018-’19 

De individueel te betalen voorschotten staan mee vermeld op de individuele afrekening (in bijlage!). 

De voorschotten dienen maandelijks te worden betaald in de 14 dagen van de maand op de rekening van de 

VME staan. 

BEGROTING 2018-'19 Bedrag

612 LEVERINGEN AAN DE VERENIGING 37000

6122 Gas 24000

6120 Water 10000

6121 Elektriciteit 3000

610 ONDERHOUD & HERSTELLINGEN 17750

6105 Schoonmaak en huisvuil 5000

6101 Liften 3500

6103 Sanitair en verwarming 3500

6106 Tuinen, parkings en wegen 2500

6100 Brandbeveiliging 1650

6102 Elektrische installaties 1000

6107 Bouwwerken 600

613 ERELONEN 6000

614 VERZEKERINGEN 3120

616 ADMINISTRATIE- & BEHEERSKOSTEN 240

65 FINANCIËLE KOSTEN 50

TOTAAL 64160
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11 Ruimte voor ideeën en opmerkingen 

11.1 Fietsenberging 

Er werd beslist om een afgesloten ruimte aan de lift 23 open te stellen als fietsenberging voor fietsen die 

minder frequent worden gebruikt. Dagelijks gebruikte fietsen kunnen dan in de normale fietsenberging 

blijven staan. Hiervoor zal de deur verwijderd worden. Aan het trapje in de fietsenberging zal een metalen 

profiel worden voorzien om het hoogteverschil makkelijker overbrugbaar te maken met de fiets (indien dit 

haalbaar blijkt). In de fietsenberging zal de waterput met het vloerniveau gelijk gemaakt worden om wat 

meer fietsen te kunnen plaatsen. Indien haalbaar zullen aan die kant ophanghaken worden voorzien. Er werd 

ook gesuggereerd om een fietsenberging in de gezamenlijke tuin te plaatsen, maar dit idee krijgt zal later 

verder worden geëvalueerd, in functie van de effectieviteit van de 2
e
 fietsenberging. 

12 Drink 

Tijdens de vergadering werd er een glaasje gedronken en gezellig bijgepraat. 

Onder voorbehoud, zal de volgende vergadering plaatsvinden op woensdag 29 mei 2019 om 19u30 of dus 

zoals gewoonlijk op de laatste woensdag van mei. Anders zal het de eerste woensdag van juni zijn of dus 5 

juni 2019 om 19u30. 

Hartelijk bedankt voor jullie talrijkste aanwezigheid in meer dan 10 jaar (90% in quotiteit!) en de heel open 

en constructieve medewerking! Ik wil ook onze nieuwe leden welkom heten in de beheerraad 

Tom Dirks 
Beheer VME Jan de Hartog 

Contactgegevens: 

Tom DIRKS 

Regastraat 31 

3110 Rotselaar 

vmejandehartog@gmail.com 

 0476/92 78 22 
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13 BIJLAGE: Detail van de uitgaven 

 
 

Kosten 2017-'18 TOTAAL -64871,57

Kosten Factuurnr Bedrag Kosten Factuurnr Bedrag

6100 Brandbeveiliging -1372,25 61210 Algemene delen (vervolg)

61004 Melding en detectie -794,17 2017-060 -274,95

2017-032 -310,61 2017-067 -274,95

2017-040 -483,56 2017-076 -274,95

61010 Brandblussers -578,08 2017-082 -274,95

2017-035 -578,08 2017-091 82,87

6101 Liften -2915,77 6122 Gas -16240,23

61010 Keuring -863,61 61220 Vast recht en verbruik -16240,23

2017-056 -320,65 2017-005 -1391,61

2017-059 -542,96 2017-011 -1391,61

61011 Onderhoudscontract -1478,70 2017-019 -1391,61

2017-037 -492,90 2017-030 -1391,61

2017-038 -492,90 2017-033 -1391,61

2017-039 -492,90 2017-041 -1391,61

61012 Herstellingen buiten onderhoudscontract -573,46 2017-051 -1391,61

2017-012 -167,48 2017-058 -1391,61

2017-062 -79,50 2017-066 -1391,61

2017-063 -79,50 2017-072 -1391,61

2017-064 -79,50 2017-079 -1391,61

2017-074 -167,48 2017-087 -932,52

6102 Elektrische installaties -150,61 613 Erelonen -5940,00

61022 Overige onderhoud -150,61 61300 Ereloon syndicus -5940,00

2017-047 -49,20 2017-023 -1485,00

2017-080 -101,41 2017-044 -1485,00

6103 Sanitair en verwarming -6526,15 2017-069 -1485,00

61031 Onderhoud stookinstallatie -286,20 2017-088 -1485,00

2017-049 -286,20 614 Verzekeringen -3121,50

61032 Overig onderhoud stookinstallatie -3647,93 6140 Brand -3061,50

2017-003 -637,06 2017-001 -3061,50

2017-006 -98,05 6141 Burgerlijke aansprakelijkheid -60,00

2017-018 -74,20 2017-002 -60,00

2017-054 -672,34 616 Administratie- en beheerskosten -239,56

2017-057 -533,49 61600 Kantoor en -benodigdheden -14,27

2017-086 -246,45 2017-029 -14,27

2017-092 -1386,34 61610 Gebruik vergaderzalen -25,00

61037 Onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties -539,73 2017-004 -25,00

2017-078 -471,92 61611 Consumpties vergaderingen -27,00

2017-081 -5,88 2017-016 -27,00

2017-083 -33,76 61631 Procedurekosten: Andere -125,17

2017-085 -28,17 2017-014 -20,09

61038 Meters en meteropname -1037,70 2017-033 -7,50

2017-021 -484,00 2017-073 -10,58

2017-022 -553,70 2017-095 -87,00

6104 Schrijnwerken -1727,80 61663 Overige kosten beheer -48,12

61043 Onderhoud binnenschrijnwerk -1727,80 2017-034 -48,12

2017-100 -1727,80 64 Andere kosten -742,66

6105 Schoonmaak en huisvuil -4701,36 64302 Privé aan te rekenen kosten 23-0002 -79,38

61050 Contract -4701,36 2017-053 -79,38

2017-009 -299,60 64303 Privé aan te rekenen kosten 23-0101 -50

2017-017 -399,46 2017-102 -50

2017-025 -299,60 64304 Privé aan te rekenen kosten 23-0102 -50

2017-043 -435,60 2017-102 -50

2017-052 -435,60 64308 Privé aan te rekenen kosten 23-0302 -50

2017-061 -435,60 2017-102 -50

2017-065 -435,60 64309 Privé aan te rekenen kosten 25-0001 -75

2017-077 -544,50 2017-050 -75

2017-084 -544,60 64310 Privé aan te rekenen kosten 25-0002 -100

2017-089 -435,60 2017-102 -100

2017-096 -435,60 64313 Privé aan te rekenen kosten 25-0101 -138,28

6106 Tuinen, parkings en wegen -2250,00 2017-090 -63,28

61060 Contract -2250,00 2017-102 -75

2017-024 -968,00 64317 Privé aan te rekenen kosten 25-0201 -75

2017-068 -1282,00 2017-102 -75

6107 Bouwwerken -890,19 64327 Privé aan te rekenen kosten 27-0101 -75

61076 Onderhoud hal, trapzalen, gangen -890,19 2017-102 -75

2017-098 -885,24 64330 Privé aan te rekenen kosten 27-0202 -50

2017-099 -4,95 2017-102 -50

6120 Water -10041,17 65 Financiële kosten -45,74

61200 Water: Vast recht en verbruik -9714,47 650 Bankkosten en kosten van schulden -45,74

2017-028 -2149,80 2017-026 -9,00

2017-048 -2149,80 2017-027 -1,48

2017-075 -2149,80 2017-045 -9,00

2017-097 -3265,07 2017-046 -2,22

61202 Water: Zout voor waterverzachter -326,70 2017-070 -9,80

2017-010 -326,70 2017-071 -2,96

6121 Elektriciteit -2941,58 2017-093 -9,80

61210 Algemene delen -2941,58 2017-094 -1,48

2017-008 -274,95 69 Over te dragen middelen -6750

2017-013 -274,95 693 Investeringsreserve -6750

2017-020 -274,95 2017-104 -6750

2017-031 -274,95 7 Opbrengsten 1725

2017-036 -274,95 761 Opbrengsten Verhuisvergoedingen 1725

2017-042 -274,95 2017-103 1725

2017-055 -274,95


