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“Juk juk gelijk”

Al 1.000 jaar een bekende uitdrukking 
in de Hollandse Waterstaat.

Met een juk wordt een last gedragen, 
maar het is ook een oppervlaktemaat. 

(de cijfers in dit rapport zijn bijgewerkt t/m 1-8-2020)

Dit rapport is een uitgave van de  Stichting Belangenbehartiging verontruste eigenaren Wimbledon
Amstelveen die op 4-12-2014 is ingeschreven bij de KvK onder nummer 62023519. Het secretariaat is
gevestigd op Wimbledonpark 23, 1185 XK AMSTELVEEN.
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Inleiding

De VvE Wimbledon worstelt al jaren met het op de juiste manier berekenen van de bijdragen die de 

eigenaren maandelijkse dienen te betalen. 

De maandelijkse bijdragen bestaan uit het saldo van de kosten/opbrengsten die voor de gemeen-

schappelijke rekening zijn van de eigenaren, de dotatie aan het reservefonds en het bevoorschotten 

en afrekenen van de stookkosten. De jarenlang gehanteerde onjuiste methode voor het berekenen 

van de maandelijkse bijdragen is sinds 2010 vanuit de kascommissie in opspraak geraakt. 

Pas in 2013 bekende het bestuur van de VvE in een nieuwsbrief d.d. 31-1-2013 aan de leden: “We 

doen het fout.” Aan het eind van dat jaar heeft een grote groep eigenaren claims ingediend wegens 

onverschuldigde betalingen. Dat is destijds een suggestie geweest van de huisadvocaat van het 

kantoor Rijssenbeek Advocaten tijdens de ALV d.d. 19-12-2013.

Het in november 2015 aangetreden bestuur is per 1-1-2016 begonnen met het toepassen van de 

juiste methodiek zoals die is voorgeschreven in de Akte van Splitsing. Er resteren thans nog 

ongerechtigheden bij de personeelskosten en de stookkosten. De terugwerkende kracht van de 

ingediende claims is tot op heden door alle besturen genegeerd. 

Dat bestuur heeft na lang aarzelen een juridische procedure ingezet met dagvaardingen richting 3 

eigenaren. Die betalen ondertussen al meer dan 10 jaar hun maandelijkse bijdragen naar eigen 

inzicht zoals de Akte van Splitsing bepaalt. In feite draait de problematiek om het overhevelen van 

geld van de ene groep (40% gerechtigde stemmen) naar de andere groep eigenaren (60% gerech-

tigde stemmen) via de kas van de VvE. Hoe doe je dat zonder dat een reeks van juridische proce-

dures de onderlinge verhoudingen en het woongenot nadelig beïnvloeden? 

De hele kwestie is in 2018 voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam. Uit het recente tussenvonnis 

d.d. 28-2-2020 van de kantonrechter blijkt dat de VvE nog steeds niet haar vorderingen heeft 

willen/kunnen onderbouwen. De stand van zaken is dat de kantonrechter de VvE nogmaals de 

opdracht heeft gegeven de onderbouwing alsnog in te leveren middels een uiting bij akte, waar de 

gedagvaarden vervolgens nog op kunnen reageren.

Met het verspreiden van dit rapport beogen wij op basis van de cijfers uit de jaarrekeningen en de 

jaarafrekeningen stookkosten een helder beeld te schetsen van de verschillen tussen de maandelijkse

bijdragen die op de juiste wijze zijn berekend (conform Akte) en de onjuiste berekeningen zoals die 

jarenlang zijn en tot op heden nog worden toegepast (de A-B methode). Het gaat er ons in eerste 

instantie om dat er niet langer wordt geruzied over de cijfers. In tweede instantie zal de afrekening 

met het verleden aan de orde komen. 

Een plan van aanpak voor het rechttrekken van de bijdragen met terugwerkende kracht ontbreekt. 

Dat is een uitvoerende taak van het eerstvolgende nieuwe bestuur van de VvE. In dit rapport geven 

wij slechts onze visie. De Rechtbank Amsterdam kan een duw in de goede richting geven door op 

nader aan te geven onderdelen een verklaring voor recht af te geven. Dat lijkt ons beter dan het 

moeten afgaan op overwegingen en meningen ten overvloede, die niet bindend zijn .  



W I M B L E D O N
S e r v i c e f l a t g e b o u w

3/40
 Rapport Breukdelen enzovoorts … 

Inhoudsopgave van de hoofdstukken

1 De juiste breukdelen op basis van artikel 23 van de Akte van Splitsing, pagina 5.

2 De geconstateerde verschillen tussen de juiste en de onjuiste berekeningen, getotaliseerd 

over de jaren 2008 t/m heden, pagina 7. 

3 De uitleg hoe de methodiek van de Akte van Splitsing dient te worden aangewend om de 

maandelijkse bijdragen te berekenen en vervolgens te vergelijken met hetgeen de VvE heeft 

gefactureerd ten einde het verschil te kunnen bepalen, pagina 10. 

4 De uitleg hoe de onjuiste A-B methode jarenlang is aangewend om de maandelijkse 

bijdragen te berekenen, pagina 12. 

5 De uitleg hoe met de onjuiste A-B methode de stookkosten zijn berekend, pagina 15

6 Visie op de uitvoering van het rechttrekken van de maandelijkse maandbijdragen (het 

herstel) met een terugwerkende kracht, pagina 17. 

Bij de uitleg van de hoofdstukken 3 en 4 hebben wij het jaar 2014 als voorbeeld gegeven. Bij de 

uitleg van het hoofdstuk 5 hebben wij ook nog het jaar 2017 erbij betrokken. 

De “Analyse verdeling van de personeelskosten” is integraal als bijlage aan dit rapport toege-

voegd, pagina 20. In die analyse is de aard van de aanwezigheidsnuttigheid en de werkzaamheden 

van het personeel onder de loep genomen. 

Tevens  hebben wij als integrale bijlage aan dit rapport een uitdraai toegevoegd van de door ons 

geconstateerde verschillen tussen de juiste en de onjuiste berekeningen van de maandelijkse bijdra-

gen in de periode 2008 – 2020 per huidige eigenaar (geanonimiseerd), zie pagina 24 en volgende. 

Voor de rekenmeesters is het ‘spreadsheet’ beschikbaar. 

  

In dit rapport worden de woorden “wij” en “ons”gebruikt. De vraag rijst wie zijn dat? Daar gaan we

kort op in op de volgende pagina.
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De Stichting Belangenbehartiging verontrustende eigenaren Wimbledon Amstelveen, is opgericht

in 2014. Er was destijds alle aanleiding toe en dat doet het nog steeds, maar het gaat te ver om dat 

allemaal in dit rapport uit de doeken te doen. Misschien wordt de beschrijving van die periode een 

mooi hoofdstuk in het boek dat wordt geschreven als de VvE Serviceflatgebouw Wimbledon 50 jaar

bestaat op 28-2-2025. 

De doelstelling van de “Stichting met de lange naam” staat eigenlijk weergegeven in die naam. 

Een stichting kent geen leden, maar alleen een bestuur.  Indien dat nodig is ontvangt onze Stichting 

gelden van haar donateurs voor de belangenbehartiging, onder meer voor financiële, bouwkundige, 

installatietechnische en juridische advisering. 

Wij als bestuur van de Stichting hebben een verantwoordelijkheid naar onze achterban, de dona-

teurs, allen lid van de VvE, die wij een stem, gezicht en een schrijvende hand geven om voor hun 

belangen op te komen. Onze andere verantwoordelijkheid is het algemene belang van de VvE 

Serviceflatgebouw Wimbledon. Het ligt voor de hand dat wij als bestuur van de Stichting goed 

proberen af te stemmen met het bestuur van de VvE. 

Wij beschermen de privacy van onze donateurs zodat zij niet het risico lopen te worden aange-

sproken op hun gedrag door niet gelijkgestemde medeleden of bestuursleden van de VvE. 

Thans hebben zitting in het bestuur van de Stichting:

Leo Lampe, eigenaar van een 2-kamerwoning met berging

Liesbeth Straatman, eigenaresse van een 3-kamerwoning met berging

Voor dit rapport zijn wij dank verschuldigd aan vele medeleden. Wat een klus is het geweest om al 

die cijfers van de periode 1993 t/m heden boven water te krijgen.

Namens het bestuur van de Stichting,

de voorzitter

Leo  B.  Lampe

14-8-2020
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Hoofdstuk 1. De juiste breukdelen op basis van artikel 23 van de Akte van Splitsing.  

In tabel 1 staat de getrouwe weergave van de breukdelen zoals in de Akte van Splitsing vermeld. In 

de loop der tijd is het voor appartementsrechten afgesplitste gedeelte per saldo vergroot, tabel 2 is 

daar de weergave van. Tabel 2 is de onweerlegbare basis (de hoofdregel) voor de verdeling van de 

kosten/opbrengsten die voor de gemeenschappelijke rekening zijn. Daar is thans bij de VvE geen 

discussie over.

Er wordt in de Akte van Splitsing artikel 23 bij de verdeling van de kosten/opbrengsten die voor de 

gemeenschappelijke rekening zijn gerekend met vierkante meters (m2) vloeroppervlak zowel voor 

woningen, bergingen als garages. Dus geen uitzondering voor bergingen en garages, dit is een 

belangrijke constatering. 



W I M B L E D O N
S e r v i c e f l a t g e b o u w

6/40
 Rapport Breukdelen enzovoorts … 

De Akte van Splitsing geeft in artikel 9 lid 2 aan ieder privégedeelte met de bestemming woning, de

bestemming berging of bestemming garage een aanduiding met appartementsindex en geeft in 

artikel 23 lid 2 aan die indices een eigen breukdeel berekend met de m2 grondoppervlak met de 

index als teller en het totaal m2 grondoppervlak ( 8.453,6 m2) van de indices als noemer, met 4 

cijfers achter komma.  

Bij het toerekenen van de kosten/opbrengsten die voor de gemeenschappelijke rekening zijn telt 

iedere m2 voor 1 gedeeld door 8.453,6 mee. Geen enkele m2 telt voor meer of minder dan dat 

quotiënt per m2! 

In tabel 3a en 3b zijn 8 configuraties van appartementsrechten weergegeven. Met de resultaten die 

in hoofdstuk 2 zijn weergegeven zijn bijna alle combinaties van woningen, bergingen en garages 

eenvoudig te berekenen. Eventueel vanaf de dag van ieders aankoop en tot ieders verkoop. 

Het komt er op aan in welk model men gaat denken hoe de jarenlang foutieve verdeling van de 

kosten/opbrengsten die voor gemeenschappelijke rekening zijn wordt gecorrigeerd conform de Akte

van Splitsing. Daarbij speelt het toepassen van de terugwerkende kracht een belangrijke rol. 

De afgelopen jaren hebben wij geprobeerd om met het bestuur in overleg te gaan hoe de hele 

kwestie van het rechttrekken van de maandelijkse bijdragen (het herstel) uitgevoerd zou kunnen 

worden, op een sociaal acceptabele manier, zo dicht mogelijk bij ieders rechtsgevoel, binnen de 

kaders van de wet en de Akte van Splitsing. Tot op heden worden onze voorstellen genegeerd.
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Hoofdstuk 2 De geconstateerde verschillen tussen de juiste en de onjuiste berekeningen, 

getotaliseerd over de jaren 2008 t/m heden.  
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In de tabellen 1 t/m 8 zoals weergegeven op deze en de vorige pagina zijn de claims en tegenclaims 

getotaliseerd. De meeste eigenaren die van de VvE geld terugkrijgen hebben daadwerkelijk hun 

claims ingediend. Daartegenover staan de zogenoemde tegenclaims van de VvE richting eigenaren 

die geld moeten bijbetalen. De VvE heeft het leggen van die tegenclaims destijds wel schriftelijk 

aangekondigd in een brief d.d. 23-10-2014 aan alle leden, maar de uitvoering van die actie is tot op 

heden achterwege gebleven. Het bestuur hoopt dat het allemaal wel zal overwaaien. 
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Bestudering van de cijfers van de tabellen 1 t/m 8 levert op dat vanaf 1-1-2016 de claims en 

tegenclaims zijn gehalveerd. Dat komt omdat de VvE vanaf dat jaar voor de toerekening van de 

kosten/opbrengsten die voor gemeenschappelijke rekening zijn bij ongeveer de helft van de 

kostensoorten, in euro’s uitgedrukt, de juiste methodiek van de Akte van Splitsing wordt toegepast.

De helft van ieders claim/tegenclaim van vóór 2016 had dus al lang respectievelijk aan de benadeel-

den terugbetaald en bij de bevoordeelden ingevorderd kunnen worden! Echter, het bestuur heeft de 

mening geuit dat de beschikking van de kantonrechter d.d. 3-5-2018 mede inhoudt dat geen terug-

werkende kracht voor het herstel behoeft te worden toegepast. Die mening delen wij allerminst! 

Het herstel is dus nog niet ingezet. Er wordt nog gesteggeld over de verdeling van de personeels-

kosten en de stookkosten die de andere helft vormen, althans dat was de situatie tot nu toe. In plaats 

van met ons samen te werken om het herstel uit te voeren heeft het bestuur in 2018 drie dagvaar-

dingen jegens drie eigenaren, die weigerden het verschil tussen de juiste verdelingsmethodiek en de 

onjuiste verdelingsmethode (de A-B methode) te betalen, bij de Rechtbank Amsterdam aangebracht.

Die dagvaardingen zijn gevoegd en zijn bij de Rechtbank Amsterdam een nog lopende zaak. 

Voor de beweegredenen die voor ons de doorslag geven om zowel de ene als de andere helft aan de 

benadeelden terug te laten betalen en bij de bevoordeelden te laten invorderen verwijzen wij naar de

volgende hoofdstukken. 

In dit rapport hebben wij ons beperkt door voorlopig alleen de periode 2008 – 2020 (13 jaren) in 

beeld te brengen. Indien het dwingend recht voorschrijft Artikel 3:309 BW onverkort toe te passen 

dan zijn daarvoor de resterende cijfers bij ons beschikbaar.     

De cijfers van het boekjaar 2019 zijn nog in onderzoek. De jaarrekening is nog niet gereed en de 

goedkeuring in de ALV is door het bestuur opgeschort. Het besluit van de ALV d.d. 12-12-2018 om 

de begroting 2019 goed te keuren is door het Gerechtshof Amsterdam vernietigd, zie beschikking 

d.d. 28-4-2020. Het gaat om toepassing van artikel 37 lid 5 e.v. dat voorschrijft dat voorgenomen 

buitengewone uitgaven allereerst een aparte besluitvorming in de ALV behoeven. De in de maande-

lijkse bijdragen opgenomen kosten van de investeringen in brandveiligheid en legionellapreventie 

moeten derhalve worden terugbetaald. Die terugbetaling is al in dit rapport verwerkt .

De door de ALV d.d. 12-12-2019 goedgekeurde begroting 2020 is conform besluit van de ALV d.d. 

20-2-2020 door het bestuur in revisie genomen. Wij lopen in de cijfers van het ontwerp van de her-

ziene begroting 2020 vooruit op het waarmaken van de belofte van het vorige bestuur om de maan-

delijkse bijdragen maximaal op het niveau van 2018 uit te laten komen.  

Sinds 2016 wordt voor de verdeling van de stookkosten onderscheid gemaakt tussen de binnen- en 

buitengarages, volgens een onjuiste methode van toerekening, zie hoofdstuk 5.
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Hoofdstuk 3 De uitleg hoe de methodiek van de Akte van Splitsing dient te worden aangewend om 

de maandelijkse bijdragen te berekenen en vervolgens te vergelijken met hetgeen de 

VvE heeft gefactureerd om zodoende het verschil te kunnen bepalen. 

De juiste wijze van het berekenen van de maandelijkse bijdrage is onderstaand weergegeven in 

tabel 1a en 1b. Als voorbeeld nemen wij het jaar 2014 en dan alleen de berekening van de verschil-

len tussen de juiste methodiek en de onjuiste A-B methode voor de alleen de 2-, 3- en 4-kamer-

woningen met berging en de garage.

Het totaal aan definitieve bijdragen vermenigvuldigen met het breukdeel en delen door 12, dan 

heeft men de juiste maandlast te pakken, ware het niet dat er nog een forfaitair voorschot stook-

kosten bijkomt, zie tabel 2a op de volgende pagina.

Vervolgens worden de resultaten in tabellen 1a en 1b vergeleken met de hieronder weergegeven 

door de VvE gefactureerde bedragen in tabel 1c. Dat levert het verschil per maand en per jaar in 

tabel 1d.  

De A-B methode hebben we nog even voorzien van een ?

De wijze waarop de door de VvE gefactureerde bedragen met de A-B methode zijn berekend wordt 

in het hoofdstuk 4 uitgelegd. Wij hebben de cijfers ingevoerd zoals berekend met de A-B methode, 

geverifieerd met de debetkaarten van de boekhouding van de VvE, voor zover een aantal eigenaren 

die aan ons ter inzage heeft gegeven.
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 In tabel 2a zijn de cijfers uit de jaarafrekening stookkosten 2014 weergegeven.

De variabele kosten zijn de gemeten eenheden warmteafgifte van de radiatoren in de woningen en 

de garages – de bergingen hebben geen radiatoren. De variabele kosten naar feitelijk gebruik met de

eigenaren afrekenen is één van de uitzonderingen conform artikel 23 lid 3 van de Akte van Splitsing

die verwijst naar artikel 29 lid 4, waar ook andere kostensoorten staan vermeld die naar feitelijk 

gebruik worden gefactureerd. De variabele kosten worden ieder jaar per eigenaar verrekend met het 

voorschot stookkosten dat in de maandelijkse bijdrage is opgenomen. 

De niet-variabele kosten bestaan uit 2 posten die vanaf 2007 de jaarlijkse afrekening stookkosten 

zijn gaan verzwaren. De niet-variabele stookkosten bestaan uit twee onderdelen:

 de “Overige kosten”, bestaande uit de contractkosten van respectievelijk de gasleverancier, 

het transportbedrijf en de warmteafgiftemeteropnemer (Ista)

 de “Stookkosten algemene ruimtes”, zijnde het totaal van de gemeten eenheden warmte-

afgifte van de in de algemene ruimtes aanwezige radiatoren.

De niet-variabele stookkosten zijn pure kosten van beheer en dienen dus te worden verdeeld con-

form de breukdelen gedefinieerd in artikel 23 van de Akte van Splitsing. 

 

Hieronder de uitwerking in tabellen 2b en 2c van de verschillen tussen de juiste methodiek van de 

Akte van Splitsing en de A-B methode bij de berekening van de niet variabele stookkosten. En ten 

slotte in tabellen 3a en 3b het overzicht van de totale verschillen 2014, inclusief de rente. 
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Hoofdstuk 4. De uitleg hoe de A-B methode jarenlang is aangewend om de maandelijkse 

bijdragen te berekenen. 

De onjuiste wijze van het berekenen van de maandelijkse bijdrage is onderstaand weergegeven in 

tabel 1a en 1b. Als voorbeeld nemen wij weer het jaar 2014.

In tabel 1 hieronder sorteert de A-B methode de kosten/opbrengsten in A1, A2, B1-3 rubrieken, 

waarbij de juiste breukdelen zoals in de Akte van Splitsing vermeld worden aangepast. Dat zijn dus 

de “aangepaste breukdelen”. Het waarom van die aanpassingen is tot op heden onbekend gebleven. 

Er worden per rubriek ook nog eens verdelingsfactoren toegekend. 

In notulen, bestuursverslagen, begrotingen of jaarrekeningen is van dit alles niets terug te vinden. 

De rubriek A1 lijkt bijna conform de Akte van Splitsing te zijn, maar de bestuurskamer (een 

algemene ruimte) en 3 niet-bestaande bergingen (er zijn er echt maar 67 stuks) zijn meegenomen.  

De rubriek A2 neemt de bestuurskamer mee en slaat alle m2 van de bergingen en de garages over. 

Ook de rubriek B1-3 neemt de bestuurskamer mee en hanteert de zogenaamde “voordeurregeling”.  

Iedere woning (er zijn er 69) wordt ongeacht de m2 vloeroppervlak belast met het aangepaste 

breukdeel van één gedeeld door 69 = 1,4388 %, dus per “voordeur” met dien verstande dat de 

bestuurskamer slechts een halve “voordeur” krijgt toebedeeld en de bergingen en garages helemaal 

geen “voordeur”.

Op de volgende pagina in tabel 2 worden in de begroting en in de realisatie de kosten/opbrengsten 

met verdelingsfactoren verspreid over de kolommen A1, A2 en B1-3. Wat daar de achterliggende 

gedachte van is geweest, is bij ons tot op heden onbekend gebleven. Geen enkel bestuur heeft daar 

een uitleg over willen/kunnen geven. Het enige wat wij er uit hebben gekregen is: “Wij willen een 

consistent beleid blijven voeren.” Consistent fout!

In de tabellen 3 op de volgende pagina zijn de doorberekende jaarlijkse en maandelijkse bijdragen 

weergegeven, zowel de begrootte als de definitieve. De jaarrekening 2014 werd pas goedgekeurd in 

de ALV d.d. 21-6-2017 en het exploitatieoverschot van € 5.174 werd verrekend met het reserve-

fonds, besluit ALV d.d. 3-10-2018. Artikel 18 lid 5 van de Akte van Splitsing is niet toegepast.
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De A-B methode, toegepast voor 2014

De definitieve bedragen 2014 zijn nooit aan de eigenaren bekend gemaakt. Dit is overigens de 

algemene gang van zaken geweest in de periode 2008 tot heden en dat klopt niet met artikel 18 lid 3

van de Akte van Splitsing. Daarom zijn wij in tabel 4 voor de onderbouwing van de claims/-

tegenclaims afgegaan op de maandelijkse bijdragen zoals die door de VvE in werkelijkheid zijn 

geïncasseerd en als zodanig zijn vermeld op de debetkaarten van de eigenaren in de boekhouding 

van de VvE. 

Hiernavolgend een paar vraagtekens die de A-B methode oproept.

 De dotatie aan het reservefonds van € 120.000 heeft in rubriek A1 de factor 20% en in 

rubriek A2 de factor 80%. Dus de m2 van de bergingen en de garages worden voor slechts 

voor 20% belast met de kosten groot onderhoud, waarvoor dat reservefonds is ingericht. 
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 De volgende kostensoorten hebben dezelfde behandeling gekregen als de donatie aan het 

reservefonds, namelijk rubriek A1 met factor: 20% en rubriek A2 met factor 80%:

◦ opbrengst verhuur logeerkamers;

◦ verzekeringspremies;

◦ water;

◦ elektra.

 De beheer en administratiekosten krijgen in rubriek A1 de factor 50% en in rubriek A2 de   

factor 50%.

 Er zijn een aantal kostensoorten die in rubriek A1 zijn gezet met de factor 100%:

◦ onderhoud gebouw en installaties;

◦ jaarlijkse onderhoudscontracten;

◦ schoonmaakkosten.

 Er zijn een aantal kostensoorten die met de factor 100% in A2 zijn gezet:

◦ personeelsalarmeringssysteem;

◦ glasbewassing;

 De volgende kostensoorten zijn in de rubriek A1-3 gezet met factor 100%”:

◦ de opbrengsten vergoeding dakantennes;

◦ de financiële baten;

◦ de personeelskosten;

◦ wasserij;

◦ advieskosten;

◦ bestuurskosten;

◦ algemene kosten.

Bovenstaande rubricering is met ingang van 2016 afgeschaft, omdat het alle jaren daarvoor sinds 

1975 fout ging! Resteert thans nog alleen de onjuiste verdeling van de personeelskosten en de 

stookkosten.

In 2014 bedragen de begrootte personeelskosten € 158.000. Die zijn in de rubriek A1-3 gezet en is 

de “voordeurregeling” toegepast. Waarom zijn daar alleen de woningen mee belast en dan ook nog 

eens met een aangepast breukdeel van 1/69ste? De Akte van Splitsing maakt geen onderscheid 

tussen de m2 van woningen, bergingen en garages, als het gaat om het verdelen van de kosten/-

opbrengsten die voor de gemeenschappelijke rekening zijn. Het staat er gewoonweg niet in! 

De “Analyse verdeling van de personeelskosten” is integraal als bijlage aan dit rapport toe-

gevoegd. In die analyse is de aard van de werkzaamheden van het personeel onder de loep 

genomen. 

Volledigheidshalve merken wij op dat het door ons gebruikte overzicht van de A-B methode 2014 

door ons is geconstrueerd. Nog nooit heeft een bestuur van de VvE toegegeven dat wij de werking 

van de A-B methode goed hebben uitgepuzzeld.
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Hoofdstuk 5 De uitleg hoe met de onjuiste A-B methode de stookkosten zijn berekend. 

In de jaren vóór 2008 zijn álle stookkosten, zowel de variabele als de niet-variabele stookkosten in 

de exploitatierekening opgenomen geweest, samen met alle andere kosten die gemaakt werden om 

de collectieve CV-installatie in stand te houden, op de wijze die in artikel 23 van de Akte van Split-

sing staat voorgeschreven.   

In tabel 5a en tabel 5b wordt de A-B methode weergegeven die in de periode 2008 – 2016 is toege-

past voor de verdeling van de niet-variabele stookkosten. Als voorbeeld hebben wij wederom de 

jaarafrekening stookkosten 2014 gebruikt. 

In 2014 zijn bij de verdeling van de niet-variabele stookkosten afwijkende percentages gebruikt, 

oftewel: “aangepaste breukdelen”. De kostenpost “Overige kosten” is verdeeld met de “verwarmde 

m2” binnen de woningen, een regeling die alleen de uitvinder snapt. Bij de kostenpost “Stookkosten

algemene ruimtes” is de “voordeurregeling” toegepast. Bij beide posten zijn de m2 van de ber-

gingen en garages overgeslagen. 

Zoals wij al eerder in dit rapport opmerkten zijn de niet-variabele stookkosten pure kosten van 

beheer en dienen dus te worden verdeeld conform de breukdelen gedefinieerd in artikel 23 van de 

Akte van Splitsing. 

In de administratie kunnen de niet variabele stookkosten weer hun plaats krijgen in de exploitatie-

rekening, zoals vóór 2008 gebruikelijk was. Alleen de variabele stookkosten kunnen naar gebruik 

met de eigenaren worden afgerekend en passen derhalve wél in het rijtje uitzonderingen van artikel 

29 lid 4 van de Akte van Splitsing. 
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In tabel 6a en tabel 6b is de A-B methode weergegeven die in de periode 2016 – 2018 is toegepast 

voor de verdeling van de niet-variabele stookkosten. Als voorbeeld hebben we de jaarafrekening 

stookkosten 2017 gebruikt. 

In 2017 en 2018 zijn bij de verdeling van de niet-variabele stookkosten van de Akte van Splitsing 

afwijkende percentages gebruikt, oftewel: “aangepaste breukdelen”. Bij de kostenpost “Overige 

kosten” zijn de m2 van de bergingen en alleen de buitengarages overgeslagen. Bij de kostenpost 

“Stookkosten algemene ruimtes” zijn de m2 van de alle bergingen en alle garages overgeslagen.  

Waarom vanaf 2017 de m2 van de binnengarages wel en de buitengarages niet belast worden met de

“Overige kosten” is nog steeds een raadsel. De ALV was tegen, maar het bestuur deed het gewoon 

wel. De eigenaren van de buitengarages zijn toch ook leden van de VvE? En nogmaals, iedere m2 

dient gelijk te worden belast! Hebben de eigenaren van de buitengarages werkelijk schade opge-

lopen van de lekkage van de onder het wegdek liggende aan- en afvoerleidingen van de collectieve 

CV-installatie? Eventuele schade is niet aangetoond. Als er al gecompenseerd zou moeten worden 

ga dan niet rommelen met de breukdelen om aan die groep garagehouders een jaarlijks “douceurtje”

uit te kunnen delen ten laste van de andere leden.  

De bewering dat de m2 van de bergingen en garages niet kunnen worden belast met het meebetalen 

aan de “Stookkosten algemene ruimtes” is ook voor ons onbegrijpelijk. De eigenaren van bergingen

en garages zijn toch allen lid van de VvE? En dat geeft rechten, maar ook plichten!

In de berekening van de firma Ista ten behoeve van de jaarafrekening stookkosten 2019 zien wij 

weer een nieuwe ontwikkeling: de binnengarages betalen plotseling mee aan de “Stookkosten 

algemene ruimtes”, berekend met dezelfde aangepaste breukdelen als bij de ‘overige kosten”, maar 

ja, het gaat wel erg langzaam. De facturen van de jaarafrekening stookkosten zijn nog niet  door de 

leden ontvangen. Ook de jaarrekening 2019 is nog niet beschikbaar. 

De berekening van de stookkosten is er een van willekeur. Wij vinden dat dergelijke systemen zo 

ontworpen moeten worden dat zij fraude niet in de hand werken.
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Hoofdstuk 6. Visie op de uitvoering  van het rechttrekken van de maandelijkse maandbijdragen 

(het herstel) met een terugwerkende kracht.  

De juridische weg gaat naar onze bescheiden mening niet leiden tot een bevredigende oplossing 

voor de VvE Wimbledon. Zeker door het dreigement van de groep eigenaren die slechts een of 

meerdere garages hebben (3,5% van het totaal aantal gerechtigde stemmen) om met een vervolg-

procedure te komen vanwege waardeverlies van hun garages indien hun maandelijkse bijdragen 

onverhoopt omhoog gaan. Een storm van verontwaardiging en ongenoegen zal daardoor ontstaan. 

Wij denken dat het goed is als een nieuw bestuur het initiatief neemt om met ons én De Werkgroep 

Wimbledon te gaan samenwerken aan een wél bevredigende en vooral snellere oplossing. Hoe de 

leden hierover geïnformeerd gaan worden is iets dat nog bedacht moet worden.   

Ons voorstel

1 Tijdens het ballotagegesprek tekenen aspirant-kopers van appartementsrechten een 

verklaring dat zij een exemplaar van de Akte van Splitsing hebben gekregen en daarvan 

kennis hebben genomen. De bij de notaris gepasseerde overdrachtsakte verwijst ook nog 

eens naar de Akte van Splitsing. In die Akte staat precies vermeld hoe de maandelijkse 

bijdragen moeten worden berekend. Dat is overeengekomen en moet ook zo worden 

uitgevoerd. Voor de communicatie is belangrijk dat voortdurende moet worden herhaald: 

“Contract is contract, akte is akte, regels zijn regels”. 

2 Wij als leden zijn erbij gebaat dat het bestuur een krachtig en duidelijk beleid gaat voeren en

dat baseert op de Akte van Splitsing. Het bestuur voert de nieuwe maandelijkse bijdragen in,

zie onderstaande tabel, met een terugwerkende kracht vanaf 1-1-2020 om weer op het 

exploitatie niveau van 2018 uit te komen.

De kosten dag- en nachtwacht, de overige servicekosten, de dotatie aan het reservefonds en 

de voorschotten stookkosten zijn allen verdeeld met de hoofdregel van artikel 23 van de 

Akte van Splitsing. Afwijkingen zijn niet aan de orde, zie de laatste regel van punt 1.
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3 Voor de verrekening van de te weinig en te veel betaalde bijdragen per lid, per woning, 

berging en garage in de voorgaande jaren hanteert het bestuur de methodiek van berekening 

zoals die is voorgeschreven in de Akte van Splitsing en neemt voor de terugwerkende kracht

Artikel 3:309 BW in acht. Dit artikel luidt als volgt: 

Een rechtsvordering uit onverschuldigde betaling verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang

van de dag, volgende op die waarop de schuldeiser zowel met het bestaan van zijn vordering als met 

de persoon van de ontvanger is bekend geworden en in ieder geval twintig jaren nadat de vordering 

is ontstaan. 

Hoe ver moet de terugwerkende kracht gaan? 

Wij hebben diverse modellen geëvalueerd. Het best uitvoerbare en het beste juridisch 

houdbare model gaat uit van een beschouwing vanaf de datum van aankoop van het 

appartementsrecht door de eigenaar. Dat voldoet ook aan ieders rechtsgevoel. Dit 

uitgangspunt is de basis van de uitvoering. 

De eerste fase van het herstel is de afrekening met de huidige eigenaren. De eerste actie in 

fase 1 is het op orde brengen van het eigenarenregister in de administratie van de VvE. De 

datum van de overdrachtsakte bij de notaris bij de aankoop van het appartementsrecht is 

nodig voor de berekening. De tweede actie is het opstellen van de schuldbekentenissen, zie 

punt 4.

De tweede fase van het herstel is het aandacht geven aan de voormalige bewoners door een 

advertentie te zetten in een landelijk dagblad. De opgedane ervaring in 2016 met het terug-

geven van de onrechtmatig opgehaald entreegelden leert ons dat de aanloop van claims zal 

meevallen. Het voor het innen van de tegenclaims  bij voormalige eigenaren is moeilijker, 

maar dient niet onmiddellijk als een ‘mission impossible” terzijde geschoven te worden.  

4 Voor de verrekening tussen VvE en eigenaren zijn op basis van wederzijdse schuldbekente-

nissen diverse opties denkbaar, te noemen zijn:

 Het overeenkomen van een directe (terug)betaling,

◦ door de bijbetaler aan de VvE, eventueel gesteund met een “het geld uit de stenen 

halen”- hypotheek, waarbij pas bij verkoop van het appartementsrecht het nominale 

bedrag inclusief de aangegroeide rente wordt afgelost;

 

◦ door de VvE aan de terugkrijger, waarbij de VvE indien nodig tijdelijk kan lenen van

het eigen reservefonds dat thans zeer ruim is gevuld.

 Het overeenkomen van betalingsregelingen, waarbij in termijnen de schulden van res-

pectievelijk de bijbetaler aan de VvE en de VvE aan de terugkrijger worden vereffend.
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 Het overeenkomen van een uitgestelde betaling tot daags vóór verkoop van het appar-

tementsrecht via de nota van de notaris van respectievelijk de schuld aan de VvE door de

bijbetaler of de schuld van de VvE aan de terugkrijger.

 In alle bovenstaande acties wordt gerekend met de wettelijke rente voor consumenten-

transacties(samengesteld), thans 2% op jaarbasis.

5 De penningmeester zal de stand van de vorderingen op de bijbetalers (debiteuren) en de 

schulden van de VvE aan de terugkrijgers (crediteuren) goed in balans moeten houden. In 

feite beheert de penningmeester het ‘revolving fund” voor de afwikkeling van het herstel 

door gelden via de kas van de VvE over te hevelen van de ene groep naar de andere groep 

eigenaren. 

6 De groep eigenaren die slechts één of meerdere garages hebben (slechts 3,5% van het totaal 

aantal gerechtigde stemmen) waarvan wij verwachten dat zij niet zullen instemmen met de 

overige punten van dit voorstel kunnen hun garages verkopen aan de VvE. De VvE kan deze

garages verhuren aan bewoners tegen marktconforme prijzen. 

7 Verder dient de ballotage te worden aangescherpt door voortaan te bedingen dat garages niet

kunnen worden verkocht aan personen die geen eigenaar zijn van een woning binnen het 

flatgebouw Wimbledon, dit onder kettingbeding. Het argument is dat dergelijke personen 

“niet in de gemeenschap passen”.

In ons voorstel hebben wij bewust niet de ALV betrokken. Wij hebben in feite voor dezelfde aan-

pak gekozen die in 2016 door het toenmalige bestuur is gehanteerd en die toen door de leden is 

geaccepteerd. Immers, een bestuur dat er zelf van overtuigd is dat de methode van het verdelen van 

de kosten/opbrengsten niet conform de Akte van Splitsing geschiedt, dient daar met onmiddellijke 

ingang een eind aan te maken. Laat dat bestuur dat na dan is zij in verzuim. 

Helaas is in 2018 het toenmalige bestuur bezweken onder de druk van de eerder genoemde groep 

“van 3,5%” en is weer in de fout gegaan bij de verdeling van de personeelskosten en de stook-

kosten. En dat heeft geleid tot de huidige juridische procedures, met als gevolg nog meer onrust in 

het gebouw. Daar moet een eind aan komen. 

Een duidelijk leidinggevend bestuur dat nu eerst de regie neemt zal door de leden en mogelijk door 

de betrokken rechters worden toegejuicht. Duidelijkheid geeft rust. Wij zien de ontwikkelingen in 

vertrouwen tegemoet. 

---------
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Analyse verdeling van de personeelskosten

Tot op heden worden de personeelskosten in de administratie van de VvE Wimbledon naar de 

eigenaren toegerekend op basis van de aanname dat het een kostensoort is die toegevoegd zou 

kunnen worden aan het rijtje diensten en voorzieningen die genoemd zijn in artikel 29 lid 4 van de 

Akte van Splitsing. Dat is naar ons inzicht een foute aanname, immers de kostenpost personeel valt 

onder artikel 23, zijnde de kosten die voor gemeenschappelijke rekening zijn.

Wat zijn kosten die voor gemeenschappelijke rekening zijn?

Dat zijn kosten waaraan geen enkele eigenaar zich aan kan onttrekken. Het zijn kosten die gedragen

worden door het collectief van eigenaars. Artikel 23 schrijft voor dat de kosten die voor de gemeen-

schappelijke rekening zijn, worden toegerekend met behulp van de in dat artikel gedefinieerde 

breukdelen, met 4 cijfers achter de komma. Alle 172 voor privé-gebruik afgesplitste appartements-

rechten (69 woningen, 67 bergingen en 36 garages) hebben in de Akte van Splitsing hun breukdeel 

toegewezen gekregen op basis van het vloeroppervlak.

Wat zijn kosten voor het voeren van een gemeenschappelijke huishouding?

De VvE richt de gemeenschappelijke huishouding in door bepaalde onderdelen van het service-

pakket op de locatie te organiseren. De eigenaar/bewoner kan zich aan de kosten van het inrichten  

door de VvE niet onttrekken, maar het gebruik van die faciliteiten is vervolgens facultatief. De 

eigenaren\bewoners die er voor hebben gekozen van de betreffende diensten/voorzieningen betalen 

naar feitelijk gebruik. Artikel 29 lid 4 somt een aantal van die diensten/voorzieningen op en die 

worden zonder aanzien des persoons (ongeacht ieders appartementsrechten) tegen een gelijk tarief 

met de afnemende eigenaars/bewoners afgerekend, respectievelijk per couvert (artikel 29 lid 4a), 

per uur (artikel 29 lid 4b), per nacht (artikel 29 lid 4c) en per gemeten eenheid warmteafgifte 

(artikel 29 lid 4c). De afnemende eigenaar/bewoner krijgt van de VvE een factuur. Overigens, van 

het rijtje diensten/voorzieningen die genoemd zijn in artikel 29 lid 4 bestaan alleen nog de verhuur 

van logeerkamers en het meten van de warmteafgifte van de radiatoren.

Voor deze analyse is de meest recente taakomschrijving van het personeel gebruikt. De VvE heeft 

thans 3,5 fte op de ‘pay roll’, die menskracht blijkt voldoende te zijn om 24/7 een medewerker 

paraat te hebben. Wij gaan niet in op de effectiviteit en de efficiency van deze personele inzet. Dat 

is een ander verhaal. Wij gaan alleen in op de aard van de kosten van de aanwezigheidsnuttigheid en

de werkzaamheden van het personeel en de daaruit voortvloeiende  toerekening van de kosten naar 

de eigenaars toe, conform artikel 23 óf conform artikel 29 lid 4. 

Taakomschrijving personeel

Ontvangen bezoekers.

1 Het gebouw is niet vrij toegankelijk gemaakt en daardoor melden bezoekers zich bij de 

receptie. De aandacht die het personeel daaraan besteedt wordt niet bij de ontvangende 

eigenaar in rekening gebracht. Dus artikel 23 is van toepassing.
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2 In ontvangst nemen en distributie van pakketjes, post, medicatie. 

Het gebouw is niet vrij toegankelijk gemaakt en daardoor melden leveranciers zich bij de 

receptie. Er zijn leveranciers die de te bezorgen producten bij de receptie achterlaten in de 

hoop dat het personeel vervolgens de eindaflevering naar de eigenaren doet. De aandacht die

het personeel daaraan besteedt wordt niet nog eens bij de ontvangende eigenaar in rekening 

gebracht, immers die heeft er al voor betaald. Dus artikel 23 is van toepassing.

3 Telefoon beantwoorden. 

Iedere eigenaar heeft een eigen telefoonaansluiting en betaalt die zelf. Telefoongesprekken 

tussen personeel en bewoners worden niet in rekening gebracht, dus de aandacht die het 

personeel er aan geeft valt onder artikel 23.

4 Verwerken en beheren van e-mails.

De meeste eigenaren hebben een eigen e-mail voorziening en betalen die zelf. Verwerken en 

beheren van de e-mails van en naar de VvE is een administratieve taak, dus artikel 23.

5 Eerste aanspreekpunt voor bewoners.

Dat een personeelslid aanspreekbaar is, is een daad van fatsoen die niet bij de eigenaar in 

rekening wordt gebracht en dus is artikel 23 van toepassing.

6 Ochtendcontrole.

Het personeel belt op verzoek in de ochtend bewoners voor een teken van leven. Deze dienst

wordt niet bij die bewoners in rekening gebracht, dus artikel 23 is van toepassing.

7 Eerste hulp bij ongevallen/verwondingen.

Ieder personeelslid heeft een geldend BHV certificaat, althans dat zouden ze moeten hebben.

In voorkomende gevallen wordt hun hulp niet bij de betrokken bewoners in rekening ge-

bracht en dus is artikel 23 van toepassing. 

8 Verstrekking van informatie aan belangstellende kopers.

In feite is dit de taak van de verkoper zelf, al of niet bijgestaan door een eigen makelaar. Af 

en toe wordt toch het personeel ingeschakeld. Deze aandacht wordt niet bij de betrokken 

eigenaar in rekening gebracht, dus artikel 23 is van toepassing.

9 Ochtendkrant bezorgen.

Zie punt 2. In feite betaalt de ontvanger van de ochtendkrant dus twee keer voor de eind-

bezorging vanaf de receptie: via het abonnement én conform artikel 23 op basis van zijn of 

haar breukdeel van deze extra personele last.

10 Reservering en gereedmaken van de logeerkamers. 

Eigenaren die een logeerkamer boeken betalen zelf de kosten van het gereedmaken: een vast

tarief per nacht, dus artikel 29 lid 4 is van toepassing. De opbrengsten worden in de exploi-

tatie zichtbaar gemaakt en verdeeld conform artikel 23.
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11 Beheren bewonersregistratie.

Deze administratiekosten worden niet bij de betrokken bewoners in rekening gebracht, dus 

artikel 23 is van toepassing. Deze taak is overigens een taak van de beheerder.

12 Facturering huur logeerkamers/recreatieruimte/waarborg sleutels.

Zie punt 10. Gebruik van deze diensten/voorzieningen wordt afgerekend respectievelijk per 

nacht, dagdeel of per stuk bij de afnemende bewoners. De waarborg sleutels is geen op-

brengst, de ontvangen bedragen dienen voor teruggave gereserveerd te blijven.

13 Schoonhouden van de receptieruimte en de liften.

Als voor deze werkzaamheden eigen personeel wordt ingezet dan vallen de daarmee samen-

hangende kosten onder artikel 23. 

14 Bewaken alarmsysteem.

Een onderdeel van het brandveiligheidssysteem is een alarmsysteem dat 24/7 aandacht 

vraagt van dag- en nachtwachten. Overdag doet de receptionist dat, ‘s nachts is er een 

slapende nachtwacht, die bij alarm wordt gewaarschuwd door een externe meldkamer. Al 

deze kosten van beveiliging behoren bij het gebouw en dus is artikel 23 van toepassing. 

15 Bestellen van kantoorartikelen, bloemen, keuken- en schoonmaakartikelen.

De aandacht van het personeel en de kosten van inkoop vallen onder artikel 23.

16 Controleren en verwerken van ingekomen facturen.

Deze werkzaamheden voor de administratie valt onder artikel 23, net als alle andere admini-

stratieve en boekhoudkundige handelingen van de beheerder. 

17 Voorbereiden van periodieke ledenvergaderingen. 

Dat is een taak van de beheerder, maar eventuele extra aandacht vanuit het eigen personeel 

valt onder artikel 23. 

18 Contactpersoon voor leveranciers, gemeente enzovoorts. 

Deze werkzaamheden zijn verdeeld over de commissies, het bestuur en de beheerder. Als er 

al aandacht van eigen personeel nodig zou zijn dan vallen de kosten onder artikel 23.

19 Opvragen van offertes in geval van grotere reparaties of aanschaffingen.

Van deze werkzaamheid is zeker dat ze niét door eigen personeel kunnen worden gedaan. Er

wordt misschien voor kleine aanschaffingen toch enige aandacht aan gegeven, dus dat valt 

onder artikel 23.

20 Secretariële en administratieve en adviserende taken op verzoek van het bestuur of in 

samenwerking met de beheerder.

Zie punt 18, artikel 23 is van toepassing.



W I M B L E D O N
S e r v i c e f l a t g e b o u w

23/40
 Rapport Breukdelen enzovoorts … 

21 Assisteren kennismakingscommissie.

De ballotage van nieuwe bewoners wordt gedaan door een commissie van bijstand van het 

bestuur. De administratieve afhandeling is een taak van de beheerder, dus artikel 23.

22 Ophalen van huisafval.

Zie punt 13. Verder wordt door een personeelslid, eventueel vervangen door een oproep-

kracht, twee keer per week bij de woningen het huisafval gescheiden opgehaald. De daar-

mee samenhangende personeelskosten worden niet bij de eigenaren in rekening gebracht en 

dus vallen deze kosten onder artikel 23.

23 Uitgaande post van bewoners verzorgen.

Er worden door de receptionist postzegels aan bewoners verkocht, dus artikel 29 lid 4 is van 

toepassing, zie punt 10. De te verzenden poststukken worden naar de postbus gebracht door 

het personeelslid dat na de wachtwisseling om half zes ‘s middags naar huis gaat en deze 

dienst wordt niet bij de betrokken bewoner in rekening gebracht en dus is artikel 23 van 

toepassing. 

Welke conclusie is uit deze analyse te trekken? 

Alle kosten van de taken van het eigen personeel vallen onder artikel 23. Er worden weliswaar 

enige werkzaamheden verricht vallende onder artikel 29 lid 4, maar die worden gecompenseerd 

door de betalingen van de facturen die aan de bewoners zijn gestuurd; dat levert opbrengsten op. 

Tot op heden wordt nog steeds het grootse deel van de personeelskosten verdeeld met de zoge-

naamde “voordeurregeling”, een methode die uitgaat van 1/69 deel per eigenaar van een apparte-

mentsrecht woning. Opvallend is dat een eigenaar van een appartementsrecht berging en de 

eigenaar van een appartementsrecht garage niet mee doen! 

Er wordt nog steeds beweerd dat de uitzonderlijke methode van de “voordeurregeling” inclusief het 

ook nog eens overslaan van de m2 van de bergingen en de garages is toegestaan door de wet. Niets 

is minder waar. Bij de VvE Wimbledon dienen alle kosten die voor de gemeenschappelijke rekening

zijn, te worden verdeeld conform artikel 23 van de Akte van Splitsing.  De huidige situaties is op dit

belangrijke punt een onaanvaardbare opeenstapeling van 3 onrechtmatige uitzonderingen: de weg 

van artikel 23 naar 29, de toepassing van de voordeurregeling en het overslaan van de bergingen en 

garages. 

Artikel 29 lid 4 mag geen sluiproute worden voor eigenaars die willen ontsnappen aan hun plicht 

financieel bij te dragen zoals in de Akte van Splitsing is voorgeschreven. Wie wil bepalen zal 

moeten betalen.

---------
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Bijlage

De breukdelen voor de verdeling van de kosten/opbrengsten en de stemrechten
Aantal gerech-

Aantal m2 per Totaal m2 Breukdeel per tigde stemmen Totaal aantal Totaal aantal

Tabel 1 appartements- appartements- appartements- appartements- per apparte- gerechtigde gerechtigde

Conform de Akte van Splitsing rechten recht rechten recht mentsrecht stemmen stemmen

4-kamerwoning 11 144,00 1.584,00 1.584,00 1,7298% 29 319

3-kamerwoning 44 109,00 4.796,00 4.796,00 1,3094% 22 968

2-kamerwoning 11 77,50 852,50 852,50 0,9310% 16 176

1-kamerwoning 3 23,00 69,00 69,00 0,2763% 5 15

woning nr 9 (conciërge) 1 112,00 112,00

algemene ruimte 6 25,00 150,00

berging (alg. ruimte) 1 3,30 3,30

berging 70 3,30 231,00 231,00 0,0396% 1 70

garage 36 22,00 792,00 792,00 0,2643% 4 144

183 8.589,80 8.324,50 1.692

Aantal gerech-

Tabel 2 Aantal m2 per Totaal m2 Breukdeel per tigde stemmen Totaal aantal Totaal aantal Stookkosten

Na verwerking wijzigingen appartements- appartements- appartements- appartements- per apparte- gerechtigde gerechtigde per jaar per maand

ex artikel 23 lid 4 *) rechten recht rechten recht mentsrecht stemmen stemmen € 83.000,00

4-kamerwoning 11 144,00 1.584,00 1.584,00 1,7034% 29 319 € 1.413,84 € 117,82

3-kamerwoning 33 109,00 3.597,00 3.597,00 1,2894% 22 726 € 1.070,19 € 89,18

2-kamerwoning 11 109,00 1.199,00 1.199,00 1,2894% 22 242 € 1.070,19 € 89,18

1-kamerwoning 11 77,50 852,50 852,50 0,9168% 16 176 € 760,92 € 63,41

woning nr 9 (conciërge) 1 112,00 112,00 112,00 1,3249% 22 22 € 1.099,65 € 91,64

algemene ruimte 1 50,00 50,00 50,00 0,5915% 10 10 € 490,92 € 40,91

berging (alg. ruimte) 1 46,00 46,00 46,00 0,5441% 10 10 € 451,64 € 37,64

berging 67 3,30 221,10 221,10 0,0390% 1 67 € 32,40 € 2,70

binnengarage 17 22,00 374,00 374,00 0,2602% 4 68 € 216,00 € 18,00

buitengarage 19 22,00 418,00 418,00 0,2602% 4 76 € 216,00 € 18,00

172 8.453,60 8.453,60 1.716

*) In 2006 zijn verbouwingen uitgevoerd die het voor appartementsrechten afgesplitste aantal m2 per saldo hebben doen stijgen.

    Het toenmalige bestuur ging tabel 2 voor de verdeling toepassen, maar vond het niet nodig om de Akte van Splitsing aan te passen.

    De resterende algemene ruimtes zijn niet in tabel 2 opgenomen, die doen bij de verdeling niet mee. 

Tabel 3a Tabel 3b

Breukdeel conform Akte van Splitsing Breukdeel conform Akte van Splitsing

2-kamerwoning met berging 0,9558% woning nr 9 zonder berging 1,3249%

3-kamerwoning met berging 1,3284% woning nr 11/13 zonder berging 0,5915%

4-kamerwoning met berging 1,7425% Woning nr 151/153 zonder berging 0,5441%

binnen- en buitengarage 0,2602% berging 0,0390%
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2008 – 2020 YTD 01-08-2020

Berekening claims en tegenclaims

- Op deze pagina zijn de claims en tegenclaims getotaliseerd van een 2-kamerwoning met berging, een 3-kamerwoning met berging,

  een 4-kamewoning met berging en een binnen- en buitengarage.

- De kleur rood betekent dat de eigenaar een geldbedrag terugkrijgt en de kleur zwart betekent dat een eigenaar geld bij dient te betalen.

- Toegepast is de wettelijke rente voor consumententransacties (samengesteld), artikel 6:119 BW, vanaf de laatste dag van het boekjaar.

Tabel 1 Wettelijke Tabel 2

2-kamerwoning met berging rente 3-kamerwoning met berging

jaar verschil rente totaal per jaar jaar verschil rente totaal

1 2008 € 1.025,58- € 382,25- € 1.407,83- 6,0000% 2008 € 393,69- € 146,74- € 540,43-

2 2009 € 1.160,14- € 356,69- € 1.516,83- 4,9918% 2009 € 454,06- € 139,60- € 593,66-

3 2010 € 1.085,79- € 292,48- € 1.378,26- 3,0000% 2010 € 446,69- € 120,32- € 567,01-

4 2011 € 1.084,49- € 245,52- € 1.330,02- 3,5041% 2011 € 446,37- € 101,06- € 547,43-

5 2012 € 1.074,25- € 198,69- € 1.272,94- 3,4973% 2012 € 449,79- € 83,19- € 532,98-

6 2013 € 1.162,19- € 174,84- € 1.337,03- 3,0000% 2013 € 463,17- € 69,68- € 532,85-

7 2014 € 1.107,39- € 129,49- € 1.236,88- 3,0000% 2014 € 441,12- € 51,58- € 492,70-

8 2015 € 1.115,96- € 106,05- € 1.222,01- 2,0000% 2015 € 439,24- € 41,74- € 480,98-

9 2016 € 574,32- € 42,25- € 616,56- 2,0000% 2016 € 179,67- € 13,22- € 192,89-

10 2017 € 569,26- € 29,89- € 599,15- 2,0000% 2017 € 169,93- € 8,92- € 178,85-

11 2018 € 573,45- € 18,28- € 591,72- 2,0000% 2018 € 177,08- € 5,64- € 182,72-

12 2019 € 2.423,84- € 28,21- € 2.452,05- 2,0000% 2019 € 2.638,46- € 30,71- € 2.669,17-

13 2020 € 1.044,24- € 0,00 € 1.044,24- 1,1639% 2020 € 659,62- € 0,00 € 659,62-

totaal € 14.000,90- € 2.004,62- € 16.005,52- 01-08-2020 totaal € 7.358,90- € 812,40- € 8.171,30-

Tabel 3 Wettelijke Tabel 4a

4-kamerwoning met berging rente Garage, vanaf 2016 alleen de binnengarage

jaar verschil rente totaal per jaar jaar verschil rente totaal

2008 € 241,50 € 90,01 € 331,51 6,0000% 2008 € 881,49 € 328,54 € 1.210,03

2009 € 262,79 € 80,79 € 343,58 4,9918% 2009 € 996,08 € 306,24 € 1.302,33

2010 € 217,15 € 58,49 € 275,65 3,0000% 2010 € 973,76 € 262,30 € 1.236,06

2011 € 186,88 € 42,31 € 229,19 3,5041% 2011 € 959,96 € 217,33 € 1.177,28

2012 € 182,80 € 33,81 € 216,61 3,4973% 2012 € 927,35 € 171,52 € 1.098,87

2013 € 243,99 € 36,71 € 280,70 3,0000% 2013 € 1.013,95 € 152,54 € 1.166,48

2014 € 246,28 € 28,80 € 275,08 3,0000% 2014 € 964,65 € 112,80 € 1.077,45

2015 € 277,67 € 26,39 € 304,05 2,0000% 2015 € 980,00 € 93,13 € 1.073,13

2016 € 326,41 € 24,01 € 350,42 2,0000% 2016 € 331,40 € 24,38 € 355,78

2017 € 273,68 € 14,37 € 288,05 2,0000% 2017 € 339,92 € 17,85 € 357,77

2018 € 263,25 € 8,39 € 271,64 2,0000% 2018 € 346,05 € 11,03 € 357,08

2019 € 2.876,93- € 33,49- € 2.910,41- 2,0000% 2019 € 149,89- € 1,74- € 151,63-

2020 € 232,21- € 0,00 € 232,21- 1,1639% 2020 € 268,68 € 0,00 € 268,68

totaal € 386,74- € 410,59 € 23,85 01-08-2020 totaal € 8.833,40 € 1.695,91 € 10.529,31

Tabel 4b

Garage, vanaf 2016 de buitengarage

2016 € 419,05 € 30,83 € 449,88

2017 € 376,02 € 19,74 € 395,76

2018 € 396,56 € 12,64 € 409,20

2019 € 211,42 € 2,46 € 213,88

2020 € 522,00 € 0,00 € 522,00

totaal € 1.925,05 € 65,67 € 1.990,72

VvE Wimbledon

2008 – 2020 YTD 01-08-2020

- Op deze pagina zijn de claims getotaliseerd van de woningen met respectievelijk de huisnummers 9, 11/13 en 151/153, zie de toelichting

  in het rapport “Breukdelen enzovoorts …”; ook de tegenclaim op de berging is getotaliseerd.  

- De kleur rood betekent dat de eigenaar een geldbedrag terugkrijgt en de kleur zwart betekent dat een eigenaar geld bij dient te betalen.

- Toegepast is de wettelijke rente voor consumententransacties (samengesteld), artikel 6:119 BW, vanaf de laatste dag van het boekjaar.

Tabel 5 Wettelijke Tabel 6

Woning 9 zonder berging rente Woning 11/13 zonder berging

jaar verschil rente totaal per jaar jaar verschil rente totaal

1 2008 € 325,91- € 121,47- € 447,38- 6,0000% 2008 € 1.613,12- € 601,23- € 2.214,35-

2 2009 € 415,09- € 127,62- € 542,70- 4,9918% 2009 € 3.085,31- € 948,57- € 4.033,88-

3 2010 € 368,18- € 99,17- € 467,35- 3,0000% 2010 € 1.688,61- € 454,86- € 2.143,47-

4 2011 € 362,79- € 82,13- € 444,93- 3,5041% 2011 € 1.689,37- € 382,46- € 2.071,84-

5 2012 € 378,52- € 70,01- € 448,53- 3,4973% 2012 € 1.655,85- € 306,25- € 1.962,10-

6 2013 € 390,70- € 58,78- € 449,47- 3,0000% 2013 € 1.817,32- € 273,40- € 2.090,72-

7 2014 € 382,59- € 44,74- € 427,33- 3,0000% 2014 € 1.718,34- € 200,93- € 1.919,26-

8 2015 € 376,47- € 35,78- € 412,25- 2,0000% 2015 € 1.741,40- € 165,49- € 1.906,88-

9 2016 € 159,00- € 11,70- € 170,70- 2,0000% 2016 € 1.217,15- € 89,53- € 1.306,69-

10 2017 € 221,58- € 11,64- € 233,22- 2,0000% 2017 € 1.007,40- € 52,90- € 1.060,30-

11 2018 € 232,09- € 7,40- € 239,49- 2,0000% 2018 € 1.012,10- € 32,26- € 1.044,35-

12 2019 € 2.690,62- € 31,32- € 2.721,94- 2,0000% 2019 € 2.268,22- € 26,40- € 2.294,62-

13 2020 € 701,19- € 0,00 € 701,19- 1,1639% 2020 € 1.458,31- € 0,00 € 1.458,31-

totaal € 7.004,74- € 701,74- € 7.706,48- 01-08-2020 totaal € 21.972,49- € 3.534,28- € 25.506,78-

Tabel 7 Wettelijke Tabel 8

Woning 151/153 zonder berging rente Berging

jaar verschil rente totaal per jaar jaar verschil rente totaal

2008 € 1.613,12- € 601,23- € 2.214,35- 6,0000% 2008 € 132,22 € 49,28 € 181,50

2009 € 3.312,23- € 1.018,34- € 4.330,58- 4,9918% 2009 € 139,21 € 42,80 € 182,01

2010 € 1.918,03- € 516,65- € 2.434,68- 3,0000% 2010 € 141,26 € 38,05 € 179,32

2011 € 1.911,91- € 432,84- € 2.344,75- 3,5041% 2011 € 147,59 € 33,41 € 181,01

2012 € 1.872,46- € 346,32- € 2.218,77- 3,4973% 2012 € 142,70 € 26,39 € 169,10

2013 € 2.051,86- € 308,68- € 2.360,54- 3,0000% 2013 € 157,49 € 23,69 € 181,19

2014 € 1.943,91- € 227,30- € 2.171,21- 3,0000% 2014 € 150,10 € 17,55 € 167,65

2015 € 1.969,76- € 187,19- € 2.156,95- 2,0000% 2015 € 152,40 € 14,48 € 166,88

2016 € 1.294,41- € 95,22- € 1.389,63- 2,0000% 2016 € 63,70 € 4,69 € 68,38

2017 € 1.058,11- € 55,56- € 1.113,67- 2,0000% 2017 € 89,64 € 4,71 € 94,35

2018 € 1.062,42- € 33,86- € 1.096,28- 2,0000% 2018 € 92,72 € 2,96 € 95,68

2019 € 2.240,94- € 26,08- € 2.267,02- 2,0000% 2019 € 31,67 € 0,37 € 32,03

2020 € 1.507,11- € 0,00 € 1.507,11- 1,1639% 2020 € 78,25 € 0,00 € 78,25

totaal € 23.756,25- € 3.849,28- € 27.605,54- 01-08-2020 totaal € 1.518,97 € 258,39 € 1.777,35

Berekening claims en tegenclaims
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Aantal m2 per Totaal m2 Breukdeel per 

Tabel 1 appartements- appartements- appartements- appartements-

Bijgewerkt conform akte van splitsing rechten recht rechten recht

4-kamer appartement 11 144,00 1.584,00 1,7034%

3-kamer appartement 33 109,00 3.597,00 1,2894%

2-kamer appartement 11 109,00 1.199,00 1,2894%

1-kamer appartement 11 77,50 852,50 0,9168%

appartement nr 9 (conciërge) 1 112,00 112,00 1,3249%

algemene ruimte 1 50,00 50,00 0,5915%

berging (alg. ruimte) 1 46,00 46,00 0,5441%

berging 67 3,30 221,10 0,0390%

garage 17 22,00 374,00 0,2602%

buitengarage 19 22,00 418,00 0,2602%

172 8.453,60

Totale 

Kadastrale aanduidingen appartements- Totale

Tabel 2 Nummers Nummers Binnengarage Buitengarage recht per breukdeel Claims en 

Woningen en “losse” garages woningen garages A70 t/m A86 A164 t/m A182 eigenaar per eigenaar tegenclaims

1-kamer appartement 151/153 46,00 0,5441% € 27.605,54-

kleiner 3-kamer appartement 9 34 A176 134,00 1,5851% € 3.625,88

klein 2-kamer appartement 11/13 50,00 0,5915% € 25.506,78-

4-kamer appartement 19 2 A85 169,30 2,0027% € 10.553,16

2-kamer appartement 21 80,80 0,9558% € 16.005,52-

3-kamer appartement 23 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 25 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 27 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 29 112,30 1,3284% € 8.171,30-

4-kamer appartement 31 10 A71 169,30 2,0027% € 10.553,16

2-kamer appartement 33 80,80 0,9558% € 16.005,52-

3-kamer appartement 35 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 37 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 39 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 41 112,30 1,3284% € 8.171,30-

4-kamer appartement 43 147,30 1,7425% € 23,85

2-kamer appartement 45 31 A179 102,80 1,2160% € 4.673,16-

3-kamer appartement 47 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 49 24 A170 134,30 1,5887% € 3.161,06

3-kamer appartement 51 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 53 112,30 1,3284% € 8.171,30-

4-kamer appartement 55 147,30 1,7425% € 23,85

2-kamer appartement 57 22 A168 102,80 1,2160% € 4.673,16-

3-kamer appartement 59 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 61 19 A162 134,30 1,5887% € 3.161,06

3-kamer appartement 63 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 65 13 A74 134,30 1,5887% € 2.358,01

4-kamer appartement 67 147,30 1,7425% € 23,85

2-kamer appartement 69 80,80 0,9558% € 16.005,52-

3-kamer appartement 71 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 73 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 75 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 77 112,30 1,3284% € 8.171,30-

4-kamer appartement 79 14 A75 169,30 2,0027% € 10.553,16

2-kamer appartement 81 80,80 0,9558% € 16.005,52-

3-kamer appartement 83 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 85 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 87 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 89 112,30 1,3284% € 8.171,30-

4-kamer appartement 91 16 A77 169,30 2,0027% € 10.553,16

2-kamer appartement 93 80,80 0,9558% € 16.005,52-

3-kamer appartement 95 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 97 17 A78 134,30 1,5887% € 2.358,01

3-kamer appartement 99 8 A79 134,30 1,5887% € 2.358,01

3-kamer appartement 101 112,30 1,3284% € 8.171,30-

4-kamer appartement 103 150,60 1,7815% € 1.801,20

2-kamer appartement 105 80,80 0,9558% € 16.005,52-

3-kamer appartement 107 7 A80 134,30 1,5887% € 2.358,01

3-kamer appartement 109 1,26 A86 A172 156,30 1,8489% € 13.690,37

3-kamer appartement 111 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 113 112,30 1,3284% € 8.171,30-

Berekening claims en tegenclaims per eigenaar in de periode 2008 – 2020
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4-kamer appartement 115 11 A72 169,30 2,0027% € 10.553,16

2-kamer appartement 117 9 A70 102,80 1,2160% € 5.476,21-

3-kamer appartement 119 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 121 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 123 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 125 112,30 1,3284% € 8.171,30-

4-kamer appartement 127 147,30 1,7425% € 23,85

2-kamer appartement 129 80,80 0,9558% € 16.005,52-

3-kamer appartement 131 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 133 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 135 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 137 112,30 1,3284% € 8.171,30-

4-kamer appartement 139 15,5 A76, A82 191,30 2,2629% € 21.082,47

2-kamer appartement 141 80,80 0,9558% € 16.005,52-

3-kamer appartement 143 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 145 18 A164 134,30 1,5887% € 3.161,06

3-kamer appartement 147 112,30 1,3284% € 8.171,30-

3-kamer appartement 149 30 A180 134,30 1,5887% € 3.161,06

“losse” binnengarage 3 A73 22,00 0,2602% € 10.529,31

“losse” binnengarage 4 A83 22,00 0,2602% € 10.529,31

“losse” binnengarage 6 A81 22,00 0,2602% € 10.529,31

“losse” binnengarage 12 A84 22,00 0,2602% € 10.529,31

“losse” binnengarage 20 A166 22,00 0,2602% € 11.332,35

“losse” binnengarage 21 A167 22,00 0,2602% € 11.332,35

“losse” binnengarage 23 A169 22,00 0,2602% € 11.332,35

“losse” binnengarage 25 A171 22,00 0,2602% € 11.332,35

“losse” binnengarage 27 A173 22,00 0,2602% € 11.332,35

“losse” binnengarage 28 A182 22,00 0,2602% € 11.332,35

“losse” binnengarage 29 A181 22,00 0,2602% € 11.332,35

“losse” binnengarage 32 A178 22,00 0,2602% € 11.332,35

“losse” binnengarage 33 A177 22,00 0,2602% € 11.332,35

“losse” binnengarage 35 A175 22,00 0,2602% € 11.332,35

“losse” binnengarage 36 A174 22,00 0,2602% € 11.332,35

17 19 8.453,60 100,00% € 200.063,83-

Correctie 2019 reservefonds : € 155.100,00-

Correctie 2019 advieskosten : € 25.000,00-

Correctie 2020 : € 32.170,00-

Correctie bestuurskamer : € 15.552,00

Correctie 3 bergingen : € 3.345,16-

€ 200.063,16-

Correctie  2008 € 1.788,00

bestuurskamer : 2009 € 1.992,00

2010 € 2.040,00

2011 € 1.872,00

2012 € 1.776,00

2013 € 2.028,00

2014 € 2.028,00

2015 € 2.028,00

Totaal € 15.552,00
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2008
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 276.845 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 6-5-2009.

Dotatie groot onderhoud € 125.000

Exploitatie-tekort € 25.633- Tekort met een naheffing geïnd bij de leden. 

Totaal definitieve bijdragen € 376.212

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 299,65 € 75,00 € 374,65

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 416,48 € 95,00 € 511,48

4-kamewoning met berging 1,7425% € 546,28 € 110,00 € 656,28

garage 0,2602% € 81,59 € 7,00 € 88,59

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2008

2-kamerwoning met berging

?

€ 373,00 € 75,00 € 448,00 € 73,35- € 880,14-

3-kamerwoning met berging € 444,00 € 95,00 € 539,00 € 27,52- € 330,29-

4-kamewoning met berging € 524,00 € 110,00 € 634,00 € 22,28 € 267,32

garage € 20,00 € 7,00 € 27,00 € 61,59 € 739,07

Tabel 2a Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 38.396 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 54.724

Totaal bijdragen € 93.120 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2008

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 523,06

?

€ 668,49 € 145,43- wettelijke rente

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 726,97 € 790,37 € 63,40- 2009 4,9918%

4-kamewoning met berging 1,7425% € 953,54 € 979,36 € 25,82- 2010 3,0000%

garage 0,2602% € 142,42 € 0,00 € 142,42 2011 3,5041%

2012 3,4973%

Tabel 3b 2013 3,0000%

verschil verschil verschil rente totaal 2014 3,0000%

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2009 2015 2,0000%

Tabel 3a Totalen verschil plus rente 2008 2008 2008 01-08-2020 2008 2016 2,0000%

2-kamerwoning met berging € 880,14- € 145,43- € 1.025,58- € 382,25- € 1.407,83- 2017 2,0000%

3-kamerwoning met berging € 330,29- € 63,40- € 393,69- € 146,74- € 540,43- 2018 2,0000%

4-kamewoning met berging € 267,32 € 25,82- € 241,50 € 90,01 € 331,51 2019 2,0000%

garage € 739,07 € 142,42 € 881,49 € 328,54 € 1.210,03 2020 1,1639%

VvE Wimbledon

2008
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 276.845 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 6-5-2009.

Dotatie groot onderhoud € 125.000

Exploitatie-tekort € 25.633- Tekort met een naheffing geïnd bij de leden. 

Totaal definitieve bijdragen € 376.212

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 415,36 € 95,00 € 510,36

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 185,43 € 45,00 € 230,43

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 170,60 € 45,00 € 215,60

berging 0,0390% € 12,24 € 0,00 € 12,24

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2008

woning nr 9 zonder berging

?

€ 441,00 € 95,00 € 536,00 € 25,64- € 307,64-

woning  nr 11/13 zonder berging € 298,00 € 45,00 € 343,00 € 112,57- € 1.350,84-

woning nr 151/153 zonder berging € 298,00 € 45,00 € 343,00 € 127,40- € 1.528,85-

berging € 3,00 € 0,00 € 3,00 € 9,24 € 110,86

Tabel 2a Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 38.396 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 54.724

Totaal bijdragen € 93.120 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2008

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 725,03

?

€ 743,29 € 18,26-

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 323,67 € 585,95 € 262,28-

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 297,78 € 585,95 € 288,17-

berging 0,0390% € 21,36 € 0,00 € 21,36

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2009

Tabel 3a Totalen verschil plus rente 2008 2008 2008 01-08-2020 2008

woning nr 9 zonder berging € 307,64- € 18,26- € 325,91- € 121,47- € 447,38-

woning  nr 11/13 zonder berging € 1.350,84- € 262,28- € 1.613,12- € 601,23- € 2.214,35-

woning nr 151/153 zonder berging € 1.528,85- € 288,17- € 1.817,03- € 677,23- € 2.494,26-

berging € 110,86 € 21,36 € 132,22 € 49,28 € 181,50

(tegen)claim

(tegen)claim
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2009
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 255.628 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 27-5-2010.

Dotatie groot onderhoud € 125.000

Exploitatie-overschot € 38.496 Overschot gerestitueerd aan leden.

Totaal definitieve bijdragen € 419.124

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 333,83 € 75,00 € 408,83

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 463,98 € 95,00 € 558,98

4-kamewoning met berging 1,7425% € 608,59 € 110,00 € 718,59

garage 0,2602% € 90,90 € 7,00 € 97,90

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2009

2-kamerwoning met berging

?

€ 418,00 € 75,00 € 493,00 € 84,17- € 1.009,99-

3-kamerwoning met berging € 496,00 € 95,00 € 591,00 € 32,02- € 384,24-

4-kamewoning met berging € 583,00 € 110,00 € 693,00 € 25,59 € 307,04

garage € 21,00 € 7,00 € 28,00 € 69,90 € 838,75

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 51.387 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 60.457

Totaal bijdragen € 111.845 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2009

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 577,85

?

€ 728,01 € 150,16-

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 803,13 € 872,95 € 69,82-

4-kamewoning met berging 1,7425% € 1.053,44 € 1.097,69 € 44,25- 2010 3,0000%

garage 0,2602% € 157,34 € 0,00 € 157,34 2011 3,5041%

2012 3,4973%

Tabel 3b 2013 3,0000%

verschil verschil verschil rente totaal 2014 3,0000%

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2010 2015 2,0000%

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2009 2009 2009 01-08-2020 2009 2016 2,0000%

2-kamerwoning met berging € 1.009,99- € 150,16- € 1.160,14- € 356,69- € 1.516,83- 2017 2,0000%

3-kamerwoning met berging € 384,24- € 69,82- € 454,06- € 139,60- € 593,66- 2018 2,0000%

4-kamewoning met berging € 307,04 € 44,25- € 262,79 € 80,79 € 343,58 2019 2,0000%

garage € 838,75 € 157,34 € 996,08 € 306,24 € 1.302,33 2020 1,1639%

VvE Wimbledon

2009
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 255.628 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 27-5-2010.

Dotatie groot onderhoud € 125.000

Exploitatie-overschot € 38.496 Overschot gerestitueerd aan leden.

Totaal definitieve bijdragen € 419.124

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 462,74 € 95,00 € 557,74

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 206,58 € 45,00 € 251,58

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 190,05 € 45,00 € 235,05

berging 0,0390% € 13,63 € 0,00 € 13,63

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2009

woning nr 9 zonder berging

?

€ 496,00 € 95,00 € 591,00 € 33,26- € 399,11-

woning  nr 11/13 zonder berging € 441,00 € 45,00 € 486,00 € 234,42- € 2.813,03-

woning nr 151/153 zonder berging € 441,00 € 45,00 € 486,00 € 250,95- € 3.011,35-

berging € 4,00 € 0,00 € 4,00 € 9,63 € 115,61

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 51.387 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 60.457

Totaal bijdragen € 111.845 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2009

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 800,99

?

€ 816,96 € 15,97-

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 357,58 € 629,86 € 272,28-

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 328,98 € 629,86 € 300,88-

berging 0,0390% € 23,60 € 0,00 € 23,60

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2010

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2009 2009 2009 01-08-2020 2009

woning nr 9 zonder berging € 399,11- € 15,97- € 415,09- € 127,62- € 542,70-

woning  nr 11/13 zonder berging € 2.813,03- € 272,28- € 3.085,31- € 948,57- € 4.033,88-

woning nr 151/153 zonder berging € 3.011,35- € 300,88- € 3.312,23- € 1.018,34- € 4.330,58-

berging € 115,61 € 23,60 € 139,21 € 42,80 € 182,01

(tegen)claim

(tegen)claim
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2010
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 273.308 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 20-12-2012.

Dotatie groot onderhoud € 130.000

Exploitatie-overschot € 33.336 Overschot verrekend met 2011.

Totaal definitieve bijdragen € 436.664

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 347,80 € 95,00 € 442,80

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 483,40 € 45,00 € 528,40

4-kamewoning met berging 1,7425% € 634,06 € 45,00 € 679,06

garage 0,2602% € 94,70 € 0,00 € 94,70

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2010

2-kamerwoning met berging

?

€ 429,00 € 95,00 € 524,00 € 81,20- € 974,34-

3-kamerwoning met berging € 516,00 € 45,00 € 561,00 € 32,60- € 391,23-

4-kamewoning met berging € 612,00 € 45,00 € 657,00 € 22,06 € 264,66

garage € 24,00 € 0,00 € 24,00 € 70,70 € 848,39

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 29.831 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 48.174

Totaal bijdragen € 78.005 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel  2b Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2010

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 460,45

?

€ 571,90 € 111,45-

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 639,96 € 695,42 € 55,46-

4-kamewoning met berging 1,7425% € 839,42 € 886,93 € 47,51- wettelijke rente

garage 0,2602% € 125,37 € 0,00 € 125,37 2011 3,5041%

2012 3,4973%

Tabel 3b 2013 3,0000%

verschil verschil verschil rente totaal 2014 3,0000%

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2011 2015 2,0000%

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2010 2010 2010 01-08-2020 2010 2016 2,0000%

2-kamerwoning met berging € 974,34- € 111,45- € 1.085,79- € 292,48- € 1.378,26- 2017 2,0000%

3-kamerwoning met berging € 391,23- € 55,46- € 446,69- € 120,32- € 567,01- 2018 2,0000%

4-kamewoning met berging € 264,66 € 47,51- € 217,15 € 58,49 € 275,65 2019 2,0000%

garage € 848,39 € 125,37 € 973,76 € 262,30 € 1.236,06 2020 1,1639%

VvE Wimbledon

2010
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 273.308 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 20-12-2012.

Dotatie groot onderhoud € 130.000

Exploitatie-overschot € 33.336 Overschot verrekend met 2011.

Totaal definitieve bijdragen € 436.664

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 482,11 € 95,00 € 577,11

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 215,23 € 45,00 € 260,23

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 198,01 € 45,00 € 243,01

berging 0,0390% € 14,20 € 0,00 € 14,20

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2010

woning nr 9 zonder berging

?

€ 512,00 € 95,00 € 607,00 € 29,89- € 358,73-

woning  nr 11/13 zonder berging € 339,00 € 45,00 € 384,00 € 123,77- € 1.485,29-

woning nr 151/153 zonder berging € 339,00 € 45,00 € 384,00 € 140,99- € 1.691,91-

berging € 4,00 € 0,00 € 4,00 € 10,20 € 122,46

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 29.831 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 48.174

Totaal bijdragen € 78.005 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel  2b Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2010

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 638,25

?

€ 647,70 € 9,45-

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 284,93 € 488,26 € 203,33-

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 262,14 € 488,26 € 226,12-

berging 0,0390% € 18,81 € 0,00 € 18,81

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2011

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2010 2010 2010 01-08-2020 2010

woning nr 9 zonder berging € 358,73- € 9,45- € 368,18- € 99,17- € 467,35-

woning  nr 11/13 zonder berging € 1.485,29- € 203,33- € 1.688,61- € 454,86- € 2.143,47-

woning nr 151/153 zonder berging € 1.691,91- € 226,12- € 1.918,03- € 516,65- € 2.434,68-

berging € 122,46 € 18,81 € 141,26 € 38,05 € 179,32

(tegen)claim

(tegen)claim
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2011
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 341.046 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 20-12-2012.

Dotatie groot onderhoud € 115.000

Exploitatie-tekort € 57.070- Tekort verrekend met restitutie 2010, saldo met naheffing geïnd.

Totaal definitieve bijdragen € 398.976

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 317,79 € 75,00 € 392,79

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 441,68 € 95,00 € 536,68

4-kamewoning met berging 1,7425% € 579,33 € 110,00 € 689,33

garage 0,2602% € 86,53 € 7,00 € 93,53

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2011

2-kamerwoning met berging

?

€ 393,00 € 75,00 € 468,00 € 75,21- € 902,56-

3-kamerwoning met berging € 472,00 € 95,00 € 567,00 € 30,32- € 363,89-

4-kamewoning met berging € 560,00 € 110,00 € 670,00 € 19,33 € 231,97

garage € 22,00 € 7,00 € 29,00 € 64,53 € 774,31

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 39.787 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 71.335

Totaal bijdragen € 111.122 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel  2b Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2011

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 681,82

?

€ 863,75 € 181,93-

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 947,63 € 1.030,11 € 82,48-

4-kamewoning met berging 1,7425% € 1.242,97 € 1.288,06 € 45,09-

garage 0,2602% € 185,64 € 0,00 € 185,64 wettelijke rente

2012 3,4973%

Tabel 3b 2013 3,0000%

verschil verschil verschil rente totaal 2014 3,0000%

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2012 2015 2,0000%

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2011 2011 2011 01-08-2020 2011 2016 2,0000%

2-kamerwoning met berging € 902,56- € 181,93- € 1.084,49- € 245,52- € 1.330,02- 2017 2,0000%

3-kamerwoning met berging € 363,89- € 82,48- € 446,37- € 101,06- € 547,43- 2018 2,0000%

4-kamewoning met berging € 231,97 € 45,09- € 186,88 € 42,31 € 229,19 2019 2,0000%

garage € 774,31 € 185,64 € 959,96 € 217,33 € 1.177,28 2020 1,1639%

VvE Wimbledon

2011
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 341.046 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 20-12-2012.

Dotatie groot onderhoud € 115.000

Exploitatie-tekort € 57.070- Tekort verrekend met restitutie 2010, saldo met naheffing geïnd.

Totaal definitieve bijdragen € 398.976

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 440,50 € 95,00 € 535,50

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 196,65 € 45,00 € 241,65

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 180,92 € 45,00 € 225,92

berging 0,0390% € 12,98 € 0,00 € 12,98

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2011

woning nr 9 zonder berging

?

€ 469,00 € 95,00 € 564,00 € 28,50- € 342,05-

woning  nr 11/13 zonder berging € 310,00 € 45,00 € 355,00 € 113,35- € 1.360,20-

woning nr 151/153 zonder berging € 310,00 € 45,00 € 355,00 € 129,08- € 1.548,98-

berging € 3,00 € 0,00 € 3,00 € 9,98 € 119,75

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 39.787 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 71.335

Totaal bijdragen € 111.122 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel  2b Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2011

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 945,10

?

€ 965,84 € 20,74-

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 421,92 € 751,09 € 329,17-

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 388,16 € 751,09 € 362,93-

berging 0,0390% € 27,85 € 0,00 € 27,85

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2012

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2011 2011 2011 01-08-2020 2011

woning nr 9 zonder berging € 342,05- € 20,74- € 362,79- € 82,13- € 444,93-

woning  nr 11/13 zonder berging € 1.360,20- € 329,17- € 1.689,37- € 382,46- € 2.071,84-

woning nr 151/153 zonder berging € 1.548,98- € 362,93- € 1.911,91- € 432,84- € 2.344,75-

berging € 119,75 € 27,85 € 147,59 € 33,41 € 181,01

(tegen)claim

(tegen)claim
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2012
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 297.597 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 30-4-2015.

Dotatie groot onderhoud € 115.000

Exploitatie-tekort € 14.850- Tekort verrekend met resultaat 2012.

Totaal definitieve bijdragen € 397.747

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 316,81 € 75,00 € 391,81

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 440,32 € 95,00 € 535,32

4-kamewoning met berging 1,7425% € 577,55 € 110,00 € 687,55

garage 0,2602% € 86,26 € 7,00 € 93,26

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2012

2-kamerwoning met berging

?

€ 393,00 € 75,00 € 468,00 € 76,19- € 914,31-

3-kamerwoning met berging € 472,00 € 95,00 € 567,00 € 31,68- € 380,22-

4-kamewoning met berging € 560,00 € 110,00 € 670,00 € 17,55 € 210,55

garage € 22,00 € 7,00 € 29,00 € 64,26 € 771,11

Tabel  2a Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 31.711 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 60.036

Totaal bijdragen € 91.747 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2012

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 573,83

?

€ 733,77 € 159,94-

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 797,54 € 867,11 € 69,57-

4-kamewoning met berging 1,7425% € 1.046,10 € 1.073,86 € 27,76-

garage 0,2602% € 156,24 € 0,00 € 156,24

wettelijke rente

Tabel 3b 2013 3,0000%

verschil verschil verschil rente totaal 2014 3,0000%

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2013 2015 2,0000%

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2012 2012 2012 01-08-2020 2012 2016 2,0000%

2-kamerwoning met berging € 914,31- € 159,94- € 1.074,25- € 198,69- € 1.272,94- 2017 2,0000%

3-kamerwoning met berging € 380,22- € 69,57- € 449,79- € 83,19- € 532,98- 2018 2,0000%

4-kamewoning met berging € 210,55 € 27,76- € 182,80 € 33,81 € 216,61 2019 2,0000%

garage € 771,11 € 156,24 € 927,35 € 171,52 € 1.098,87 2020 1,1639%

VvE Wimbledon

2012
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 297.597 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 30-4-2015.

Dotatie groot onderhoud € 115.000

Exploitatie-tekort € 14.850- Tekort verrekend met resultaat 2012.

Totaal definitieve bijdragen € 397.747

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 439,14 € 95,00 € 534,14

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 196,04 € 45,00 € 241,04

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 180,36 € 45,00 € 225,36

berging 0,0390% € 12,94 € 0,00 € 12,94

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2012

woning nr 9 zonder berging

?

€ 469,00 € 95,00 € 564,00 € 29,86- € 358,33-

woning  nr 11/13 zonder berging € 310,00 € 45,00 € 355,00 € 113,96- € 1.367,47-

woning nr 151/153 zonder berging € 310,00 € 45,00 € 355,00 € 129,64- € 1.555,67-

berging € 3,00 € 0,00 € 3,00 € 9,94 € 119,27

Tabel  2a Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 31.711 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 60.036

Totaal bijdragen € 91.747 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2012

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 795,41

?

€ 815,60 € 20,19-

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 355,09 € 643,47 € 288,38-

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 326,69 € 643,47 € 316,78-

berging 0,0390% € 23,44 € 0,00 € 23,44

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2013

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2012 2012 2012 01-08-2020 2012

woning nr 9 zonder berging € 358,33- € 20,19- € 378,52- € 70,01- € 448,53-

woning  nr 11/13 zonder berging € 1.367,47- € 288,38- € 1.655,85- € 306,25- € 1.962,10-

woning nr 151/153 zonder berging € 1.555,67- € 316,78- € 1.872,46- € 346,32- € 2.218,77-

berging € 119,27 € 23,44 € 142,70 € 26,39 € 169,10

(tegen)claim

(tegen)claim
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2013
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 276.541 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 21-6-2017

Dotatie groot onderhoud € 120.000

Exploitatie-overschot € 34.067 Overschot verrekend met resultaat 2012 en restant toegevoegd aan 

Totaal definitieve bijdragen € 430.608 het reservefonds 

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 342,98 € 75,00 € 417,98

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 476,69 € 95,00 € 571,69

4-kamewoning met berging 1,7425% € 625,26 € 110,00 € 735,26

garage 0,2602% € 93,39 € 7,00 € 100,39

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2013

2-kamerwoning met berging

?

€ 425,00 € 75,00 € 500,00 € 82,02- € 984,22-

3-kamerwoning met berging € 509,00 € 95,00 € 604,00 € 32,31- € 387,68-

4-kamewoning met berging € 603,00 € 110,00 € 713,00 € 22,26 € 267,14

garage € 23,00 € 7,00 € 30,00 € 70,39 € 844,63

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 29.735 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid. 31%

Niet-variabele stookkosten € 65.060 69%

Totaal bijdragen € 94.795 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2013

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 621,85

?

€ 799,81 € 177,96-

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 864,27 € 939,76 € 75,49-

4-kamewoning met berging 1,7425% € 1.133,64 € 1.156,79 € 23,15-

garage 0,2602% € 169,31 € 0,00 € 169,31

Tabel 3b wettelijke rente

verschil verschil verschil rente totaal 2014 3,0000%

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2014 2015 2,0000%

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2013 2013 2013 01-08-2020 2013 2016 2,0000%

2-kamerwoning met berging € 984,22- € 177,96- € 1.162,19- € 174,84- € 1.337,03- 2017 2,0000%

3-kamerwoning met berging € 387,68- € 75,49- € 463,17- € 54,16- € 517,33- 2018 2,0000%

4-kamewoning met berging € 267,14 € 23,15- € 243,99 € 23,19 € 267,18 2019 2,0000%

garage € 844,63 € 169,31 € 1.013,95 € 74,59 € 1.088,53 2020 1,1639%

VvE Wimbledon

2013
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 276.541 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 21-6-2017

Dotatie groot onderhoud € 120.000

Exploitatie-overschot € 34.067 Overschot verrekend met resultaat 2012 en restant toegevoegd aan 

Totaal definitieve bijdragen € 430.608 het reservefonds 

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 475,42 € 95,00 € 570,42

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 212,24 € 45,00 € 257,24

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 195,26 € 45,00 € 240,26

berging 0,0390% € 14,01 € 0,00 € 14,01

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2013

woning nr 9 zonder berging

?

€ 506,00 € 95,00 € 601,00 € 30,58- € 366,96-

woning  nr 11/13 zonder berging € 337,00 € 45,00 € 382,00 € 124,76- € 1.497,11-

woning nr 151/153 zonder berging € 337,00 € 45,00 € 382,00 € 141,74- € 1.700,86-

berging € 3,00 € 0,00 € 3,00 € 11,01 € 132,09

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 29.735 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 65.060

Totaal bijdragen € 94.795 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2013

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 861,97

?

€ 885,70 € 23,73-

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 384,81 € 705,02 € 320,21-

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 354,02 € 705,02 € 351,00-

berging 0,0390% € 25,40 € 0,00 € 25,40

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2014

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2013 2013 2013 01-08-2020 2013

woning nr 9 zonder berging € 366,96- € 23,73- € 390,70- € 58,78- € 449,47-

woning  nr 11/13 zonder berging € 1.497,11- € 320,21- € 1.817,32- € 273,40- € 2.090,72-

woning nr 151/153 zonder berging € 1.700,86- € 351,00- € 2.051,86- € 308,68- € 2.360,54-

berging € 132,09 € 25,40 € 157,49 € 23,69 € 181,19

(tegen)claim

(tegen)claim
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2014

Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 315.782 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 21-6-2017

Dotatie groot onderhoud € 120.000

Exploitatie-tekort € 5.174- Tekort verrekend met het reservefonds, besluit ALV van 3-10-2018.

Totaal definitieve bijdragen € 430.608

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 342,98 € 75,00 € 417,98

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 476,69 € 95,00 € 571,69

4-kamewoning met berging 1,7425% € 625,26 € 110,00 € 735,26

garage 0,2602% € 93,39 € 7,00 € 100,39

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE2 A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2014

2-kamerwoning met berging

?

€ 425,00 € 75,00 € 500,00 € 82,02- € 984,22-

3-kamerwoning met berging € 509,00 € 95,00 € 604,00 € 32,31- € 387,68-

4-kamewoning met berging € 603,00 € 110,00 € 713,00 € 22,26 € 267,14

garage € 23,00 € 7,00 € 30,00 € 70,39 € 844,63

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 29.655 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid. 39%

Niet-variabele stookkosten € 46.118 61%

Totaal bijdragen € 75.774

Tabel 2c

verschil

niet-variabele gefactureerd stookkosten

Tabel  2b Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode door VvE 2014

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 440,80

?

€ 563,97 € 123,17-

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 612,65 € 666,09 € 53,44-

4-kamewoning met berging 1,7425% € 803,59 € 824,45 € 20,86-

garage 0,2602% € 120,02 € 0,00 € 120,02

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal wettelijke rente

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2015 2015 2,0000%

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2014 2014 2014 01-08-2020 2014 2016 2,0000%

2-kamerwoning met berging € 984,22- € 123,17- € 1.107,39- € 129,49- € 1.236,88- 2017 2,0000%

3-kamerwoning met berging € 387,68- € 53,44- € 441,12- € 51,58- € 492,70- 2018 2,0000%

4-kamewoning met berging € 267,14 € 20,86- € 246,28 € 28,80 € 275,08 2019 2,0000%

garage € 844,63 € 120,02 € 964,65 € 112,80 € 1.077,45 2020 1,1639%

VvE Wimbledon

2014
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 315.782 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 21-6-2017

Dotatie groot onderhoud € 120.000

Exploitatie-tekort € 5.174- Tekort verrekend met het reservefonds, besluit ALV van 3-10-2018.

Totaal definitieve bijdragen € 430.608

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 475,42 € 95,00 € 570,42

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 212,24 € 45,00 € 257,24

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 195,26 € 45,00 € 240,26

berging 0,0390% € 14,01 € 0,00 € 14,01

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE2 A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2014

woning nr 9 zonder berging

?

€ 506,00 € 95,00 € 601,00 € 30,58- € 366,96-

woning  nr 11/13 zonder berging € 337,00 € 45,00 € 382,00 € 124,76- € 1.497,11-

woning nr 151/153 zonder berging € 337,00 € 45,00 € 382,00 € 141,74- € 1.700,86-

berging € 3,00 € 0,00 € 3,00 € 11,01 € 132,09

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 29.655 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 46.118

Totaal bijdragen € 75.774 Tabel 2c

verschil

niet-variabele gefactureerd stookkosten

Tabel  2b Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode door VvE 2014

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 611,01

?

€ 626,64 € 15,63-

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 272,77 € 494,00 € 221,23-

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 250,95 € 494,00 € 243,05-

berging 0,0390% € 18,00 € 0,00 € 18,00

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2015

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2014 2014 2014 01-08-2020 2014

woning nr 9 zonder berging € 366,96- € 15,63- € 382,59- € 44,74- € 427,33-

woning  nr 11/13 zonder berging € 1.497,11- € 221,23- € 1.718,34- € 200,93- € 1.919,26-

woning nr 151/153 zonder berging € 1.700,86- € 243,05- € 1.943,91- € 227,30- € 2.171,21-

berging € 132,09 € 18,00 € 150,10 € 17,55 € 167,65

(tegen)claim

(tegen)claim
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2015
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 337.951 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 21-6-2017.

Dotatie groot onderhoud € 120.000

Exploitatie-tekort € 26.739- Tekort verrekend met het reservefonds, besluit ALV van 3-10-2018.

Totaal definitieve bijdragen € 431.212

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 343,46 € 75,00 € 418,46

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 477,36 € 95,00 € 572,36

4-kamewoning met berging 1,7425% € 626,14 € 110,00 € 736,14

garage 0,2602% € 93,52 € 7,00 € 100,52

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2015

2-kamerwoning met berging

?

€ 425,00 € 75,00 € 500,00 € 81,54- € 978,45-

3-kamerwoning met berging € 509,00 € 95,00 € 604,00 € 31,64- € 379,66-

4-kamewoning met berging € 603,00 € 110,00 € 713,00 € 23,14 € 277,67

garage € 23,00 € 7,00 € 30,00 € 70,52 € 846,20

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 33.169 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid. 39%

Niet-variabele stookkosten € 51.411 61%

Totaal bijdragen € 84.580 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2015

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 491,39

?

€ 628,90 € 137,51-

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 682,96 € 742,54 € 59,58-

4-kamewoning met berging 1,7425% € 895,82 € 918,76 € 22,94-

garage 0,2602% € 133,80 € 0,00 € 133,80

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2016 wettelijke rente

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2015 2015 2015 01-08-2020 2015 2016 2,0000%

2-kamerwoning met berging € 978,45- € 137,51- € 1.115,96- € 106,05- € 1.222,01- 2017 2,0000%

3-kamerwoning met berging € 379,66- € 59,58- € 439,24- € 41,74- € 480,98- 2018 2,0000%

4-kamewoning met berging € 277,67 € 22,94- € 254,73 € 24,21 € 278,93 2019 2,0000%

garage € 846,20 € 133,80 € 980,00 € 93,13 € 1.073,13 2020 1,1639%

VvE Wimbledon

2015
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 337.951 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 21-6-2017.

Dotatie groot onderhoud € 120.000

Exploitatie-tekort € 26.739- Tekort verrekend met het reservefonds, besluit ALV van 3-10-2018.

Totaal definitieve bijdragen € 431.212

voorschot

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 476,09 € 95,00 € 571,09

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 212,54 € 45,00 € 257,54

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 195,54 € 45,00 € 240,54

berging 0,0390% € 14,03 € 0,00 € 14,03

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2015

woning nr 9 zonder berging

?

€ 506,00 € 95,00 € 601,00 € 29,91- € 358,96-

woning  nr 11/13 zonder berging € 337,00 € 45,00 € 382,00 € 124,46- € 1.493,54-

woning nr 151/153 zonder berging € 337,00 € 45,00 € 382,00 € 141,46- € 1.697,57-

berging € 3,00 € 0,00 € 3,00 € 11,03 € 132,33

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 33.169 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 51.411

Totaal bijdragen € 84.580 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2015

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 681,14

?

€ 698,65 € 17,51-

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 304,08 € 551,94 € 247,86-

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 279,75 € 551,94 € 272,19-

berging 0,0390% € 20,07 € 0,00 € 20,07

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2016

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2015 2015 2015 01-08-2020 2015

woning nr 9 zonder berging € 358,96- € 17,51- € 376,47- € 35,78- € 412,25-

woning  nr 11/13 zonder berging € 1.493,54- € 247,86- € 1.741,40- € 165,49- € 1.906,88-

woning nr 151/153 zonder berging € 1.697,57- € 272,19- € 1.969,76- € 187,19- € 2.156,95-

berging € 132,33 € 20,07 € 152,40 € 14,48 € 166,88

(tegen)claim

(tegen)claim
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2016
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 263.322 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 3-10-2018

Dotatie groot onderhoud € 120.000

Exploitatie-overschot € 47.673 Overschot verrekend met het reservefonds, besluit ALV van 3-10-2018.

Totaal definitieve bijdragen € 431.000

voorschot Begroting stookkosten: € 83.000

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 343,29 € 66,11 € 409,40

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 477,13 € 91,88 € 569,01

4-kamerwoning met berging 1,7425% € 625,83 € 120,52 € 746,35

binnengarage 0,2602% € 93,47 € 18,00 € 111,47

buitengarage 0,2602% € 93,47 € 18,00 € 111,47

Tabel 1d € 83.000,00

verschil verschil € 1.451,81 € 120,98

voorschot bijdragen bijdragen € 1.098,94 € 91,58

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2016 € 781,35 € 65,11

2-kamerwoning met berging

?

€ 389,87 € 65,11 € 454,98 € 45,58- € 546,92- € 1.129,18 € 94,10

3-kamerwoning met berging € 488,53 € 91,58 € 580,11 € 11,10- € 133,20- € 504,10 € 42,01

4-kamerwoning met berging € 598,17 € 120,98 € 719,15 € 27,20 € 326,41 € 463,77 € 38,65

binnengarage € 68,92 € 18,48 € 87,40 € 24,07 € 288,85 € 0,00 € 0,00

buitengarage € 68,92 € 18,48 € 87,40 € 24,07 € 288,85 € 221,80 € 18,48

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 29.096 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid. 37%

Niet-variabele stookkosten € 50.028 63%

Totaal bijdragen € 79.124 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2016

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 478,17

?

€ 505,57 € 27,40-

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 664,59 € 711,06 € 46,47-

4-kamerwoning met berging 1,7425% € 871,72 € 939,38 € 67,67-

binnengarage 0,2602% € 130,20 € 87,65 € 42,55

buitengarage 0,2602% € 130,20 € 0,00 € 130,20

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2017

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2016 2016 2016 01-08-2020 2016

2-kamerwoning met berging € 546,92- € 27,40- € 574,32- € 42,25- € 616,56- wettelijke rente

3-kamerwoning met berging € 133,20- € 46,47- € 179,67- € 13,22- € 192,89- 2017 2,0000%

4-kamerwoning met berging € 326,41 € 67,67- € 258,74 € 19,03 € 277,77 2018 2,0000%

binnengarage € 288,85 € 42,55 € 331,40 € 24,38 € 355,78 2019 2,0000%

buitengarage € 288,85 € 130,20 € 419,05 € 30,83 € 449,88 2020 1,1639%

VvE Wimbledon

2016
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 263.322 Jaarrekening goedgekeurd in ALV d.d. 3-10-2018

Dotatie groot onderhoud € 120.000

Exploitatie-overschot € 47.673 Overschot verrekend met het reservefonds, besluit ALV van 3-10-2018.

Totaal definitieve bijdragen € 431.000

voorschot Begroting stookkosten: € 83.000

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 475,85 € 91,64 € 569,95

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 212,43 € 40,91 € 254,44

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 195,44 € 37,64 € 234,09

berging 0,0390% € 14,02 € 2,70 € 14,02

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2016

woning nr 9 zonder berging

?

€ 487,59 € 94,10 € 581,69 € 11,74- € 140,87-

woning  nr 11/13 zonder berging € 293,38 € 42,01 € 335,39 € 80,95- € 971,37-

woning nr 151/153 zonder berging € 280,85 € 38,65 € 319,50 € 85,41- € 1.024,96-

berging € 10,34 € 0,00 € 10,34 € 3,68 € 44,17

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 29.096 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 50.028

Totaal bijdragen € 79.124 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2016

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 662,81

?

€ 680,95 € 18,14-

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 295,90 € 541,68 € 245,78-

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 272,23 € 541,68 € 269,45-

berging 0,0390% € 19,53 € 0,00 € 19,53

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2017

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2016 2016 2016 01-08-2020 2016

woning nr 9 zonder berging € 140,87- € 18,14- € 159,00- € 11,70- € 170,70-

woning  nr 11/13 zonder berging € 971,37- € 245,78- € 1.217,15- € 89,53- € 1.306,69-

woning nr 151/153 zonder berging € 1.024,96- € 269,45- € 1.294,41- € 95,22- € 1.389,63-

berging € 44,17 € 19,53 € 63,70 € 4,69 € 68,38

(tegen)claim

(tegen)claim



VvE Wimbledon 37/40

2017
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 308.762 Jaarrekening goedgekeurd in de ALV d.d. 12-12-2018

Dotatie groot onderhoud € 120.000

Exploitatie-overschot € 2.238 Overschot verrekend met het reservefonds, besluit ALV van 12-12-2018.

Totaal definitieve bijdragen € 431.000

voorschot Begroting stookkosten: € 83.000

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 343,29 € 66,11 € 409,40

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 477,13 € 91,88 € 569,01

4-kamerwoning met berging 1,7425% € 625,83 € 120,52 € 746,35

binnengarage 0,2602% € 93,47 € 18,00 € 111,47

buitengarage 0,2602% € 93,47 € 18,00 € 111,47

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2017

2-kamerwoning met berging

?

€ 389,87 € 65,11 € 454,98 € 45,58- € 546,92-

3-kamerwoning met berging € 488,53 € 91,58 € 580,11 € 11,10- € 133,20-

4-kamerwoning met berging € 598,17 € 120,98 € 719,15 € 27,20 € 326,41

binnengarage € 68,92 € 18,48 € 87,40 € 24,07 € 288,85

buitengarage € 68,92 € 18,48 € 87,40 € 24,07 € 288,85

\

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 39.574 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid. 54%

Niet-variabele stookkosten € 33.492 46%

Totaal bijdragen € 73.066 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2017

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 320,12

?

€ 342,46 € 22,34-

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 444,92 € 481,65 € 36,73-

4-kamerwoning met berging 1,7425% € 583,58 € 636,31 € 52,73-

binnengarage 0,2602% € 87,16 € 36,10 € 51,06

buitengarage 0,2602% € 87,16 € 0,00 € 87,16

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2018

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente2 2017 2017 2017 01-08-2020 2017

2-kamerwoning met berging € 546,92- € 22,34- € 569,26- € 29,89- € 599,15-

3-kamerwoning met berging € 133,20- € 36,73- € 169,93- € 8,92- € 178,85- wettelijke rente

4-kamerwoning met berging € 326,41 € 52,73- € 273,68 € 14,37 € 288,05 2018 2,0000%

binnengarage € 288,85 € 51,06 € 339,92 € 17,85 € 357,77 2019 2,0000%

buitengarage € 288,85 € 87,16 € 376,02 € 19,74 € 395,76 2020 1,1639%

VvE Wimbledon

2017
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 308.762 Jaarrekening goedgekeurd in de ALV d.d. 12-12-2018

Dotatie groot onderhoud € 120.000

Exploitatie-overschot € 2.238 Overschot verrekend met het reservefonds, besluit ALV van 12-12-2018.

Totaal definitieve bijdragen € 431.000

voorschot Begroting stookkosten: € 83.000

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 475,85 € 91,64 € 567,49

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 212,43 € 40,91 € 253,34

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 195,44 € 37,64 € 233,08

berging 0,0390% € 14,02 € 2,70 € 16,72

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2017

woning nr 9 zonder berging

?

€ 487,59 € 94,10 € 581,69 € 14,20- € 170,40-

woning  nr 11/13 zonder berging € 293,38 € 42,01 € 335,39 € 82,05- € 984,56-

woning nr 151/153 zonder berging € 280,85 € 38,65 € 319,50 € 86,42- € 1.037,09-

berging € 10,34 € 0,00 € 10,34 € 6,38 € 76,57

\

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 39.574 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 33.492

Totaal bijdragen € 73.066 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2017

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 443,73

?

€ 494,91 € 51,18-

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 198,09 € 220,94 € 22,85-

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 182,25 € 203,27 € 21,02-

berging 0,0390% € 13,07 € 0,00 € 13,07

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2018

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente2 2017 2017 2017 01-08-2020 2017

woning nr 9 zonder berging € 170,40- € 51,18- € 221,58- € 11,64- € 233,22-

woning  nr 11/13 zonder berging € 984,56- € 22,85- € 1.007,40- € 52,90- € 1.060,30-

woning nr 151/153 zonder berging € 1.037,09- € 21,02- € 1.058,11- € 55,56- € 1.113,67-

berging € 76,57 € 13,07 € 89,64 € 4,71 € 94,35

(tegen)claim

(tegen)claim



VvE Wimbledon 38/40

2018
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 297.302 Jaarrekening goedgekeurd in de ALV d.d. 24-6-2019.

Dotatie groot onderhoud € 120.000

Exploitatie-overschot € 13.701 Overschot verrekend met het reservefonds, besluit ALV van 24-6-2019

Totaal definitieve bijdragen € 431.003

voorschot Begroting stookkosten: € 83.000

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 343,30 € 66,11 € 409,41

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 477,13 € 91,88 € 569,01

4-kamerwoning met berging 1,7425% € 625,84 € 120,52 € 746,36

binnengarage 0,2602% € 93,47 € 18,00 € 111,47

buitengarage 0,2602% € 93,47 € 18,00 € 111,47

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2018

2-kamerwoning met berging

?

€ 389,87 € 65,11 € 454,98 € 45,57- € 546,89-

3-kamerwoning met berging € 488,53 € 91,58 € 580,11 € 11,10- € 133,16-

4-kamerwoning met berging € 598,17 € 120,98 € 719,15 € 27,21 € 326,46

binnengarage € 68,92 € 18,48 € 87,40 € 24,07 € 288,86

buitengarage € 68,92 € 18,48 € 87,40 € 24,07 € 288,86

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 35.505 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid. 46%

Niet-variabele stookkosten € 41.384 54%

Totaal bijdragen € 76.890 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2018

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 395,55

?

€ 422,11 € 26,56-

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 549,76 € 593,68 € 43,92-

4-kamerwoning met berging 1,7425% € 721,10 € 784,31 € 63,21-

binnengarage 0,2602% € 107,70 € 50,51 € 57,19

buitengarage 0,2602% € 107,70 € 0,00 € 107,70

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2019

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente2 2018 2018 2018 01-08-2020 2018

2-kamerwoning met berging € 546,89- € 26,56- € 573,45- € 18,28- € 591,72-

3-kamerwoning met berging € 133,16- € 43,92- € 177,08- € 5,64- € 182,72-

4-kamerwoning met berging € 326,46 € 63,21- € 263,25 € 8,39 € 271,64 wettelijke rente

binnengarage € 288,86 € 57,19 € 346,05 € 11,03 € 357,08 2019 2,0000%

buitengarage € 288,86 € 107,70 € 396,56 € 12,64 € 409,20 2020 1,1639%

VvE Wimbledon

2018
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 297.302 Jaarrekening goedgekeurd in de ALV d.d. 24-6-2019.

Dotatie groot onderhoud € 120.000

Exploitatie-overschot € 13.701 Overschot verrekend met het reservefonds, besluit ALV van 24-6-2019

Totaal definitieve bijdragen € 431.003

voorschot Begroting stookkosten: € 83.000

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 475,86 € 91,64 € 567,49

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 212,44 € 40,91 € 253,35

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 195,44 € 37,64 € 233,08

berging 0,0390% € 14,02 € 2,70 € 16,72

Tabel 1d 4k € 708,81

verschil verschil 3k € 569,77

voorschot bijdragen bijdragen 9 € 581,69

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2018 2k € 444,64

woning nr 9 zonder berging

?

€ 516,58 € 65,11 € 581,69 € 14,20- € 170,36- 11/13 € 335,39

woning  nr 11/13 zonder berging € 243,81 € 91,58 € 335,39 € 82,04- € 984,54- 151/153 € 319,50

woning nr 151/153 zonder berging € 198,52 € 120,98 € 319,50 € 86,42- € 1.037,07- b € 10,34

berging € 10,34 € 0,00 € 10,34 € 6,38 € 76,57 g € 87,40

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 35.505 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 41.384

Totaal bijdragen € 76.890 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2018

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 548,29

?

€ 610,02 € 61,73-

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 244,77 € 272,33 € 27,56-

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 225,19 € 250,54 € 25,35-

berging 0,0390% € 16,15 € 0,00 € 16,15

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2019

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente2 2018 2018 2018 01-08-2020 2018

woning nr 9 zonder berging € 170,36- € 61,73- € 232,09- € 7,40- € 239,49-

woning  nr 11/13 zonder berging € 984,54- € 27,56- € 1.012,10- € 32,26- € 1.044,35-

woning nr 151/153 zonder berging € 1.037,07- € 25,35- € 1.062,42- € 33,86- € 1.096,28-

berging € 76,57 € 16,15 € 92,72 € 2,96 € 95,68

(tegen)claim

(tegen)claim



VvE Wimbledon 39/40

2019
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 209.339 Het besluit van de ALV d.d. 12-12-2018 de begroting 2019 goed te keuren  

Dotatie groot onderhoud € 120.000 is door het Gerechtshof vernietigd, beschikking 28-4-2020.

Exploitatieresultaat € 68.561 De gewraakte kostenposten zijn aangepast in afwachting van de goedkeuring

Totaal definitieve bijdragen € 397.900 van de jaarrekening.

voorschot Begroting stookkosten: € 83.000

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 316,93 € 66,11 € 383,04

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 440,48 € 91,88 € 532,37

4-kamerwoning met berging 1,7425% € 577,77 € 120,52 € 698,29

binnengarage 0,2602% € 86,29 € 18,00 € 104,29

buitengarage 0,2602% € 86,29 € 18,00 € 104,29

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2019

2-kamerwoning met berging

?

€ 515,07 € 68,60 € 583,67 € 200,63- € 2.407,55-

3-kamerwoning met berging € 653,25 € 96,48 € 749,73 € 217,36- € 2.608,35-

4-kamerwoning met berging € 806,78 € 127,46 € 934,24 € 235,96- € 2.831,46-

binnengarage € 96,51 € 19,47 € 115,98 € 11,69- € 140,24-

buitengarage € 96,51 € 0,00 € 96,51 € 7,79 € 93,43

Tabel 2a J aarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 43.506 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 45.339

Totaal bijdragen € 88.845 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2019

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 433,35

?

€ 449,64 € 16,29-

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 602,29 € 632,40 € 30,11-

4-kamerwoning met berging 1,7425% € 790,00 € 835,47 € 45,47-

binnengarage 0,2602% € 117,99 € 127,64 € 9,65-

buitengarage 0,2602% € 117,99 € 0,00 € 117,99

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2020

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2019 2019 2019 01-08-2020 2019

2-kamerwoning met berging € 2.407,55- € 16,29- € 2.423,84- € 28,21- € 2.452,05-

3-kamerwoning met berging € 2.608,35- € 30,11- € 2.638,46- € 30,71- € 2.669,17-

4-kamerwoning met berging € 2.831,46- € 45,47- € 2.876,93- € 33,49- € 2.910,41-

binnengarage € 140,24- € 9,65- € 149,89- € 1,74- € 151,63- wettelijke rente

buitengarage € 93,43 € 117,99 € 211,42 € 2,46 € 213,88 2020 1,1639%

VvE Wimbledon

2019
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Realisatie kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 209.339 Begroting goedgekeurd in de ALV van 12-12-2018, echter

Dotatie groot onderhoud € 120.000 het beroepschrift is nog in behandeling bij het Gerechtshof.

Exploitatieresultaat € 68.561

Totaal definitieve bijdragen € 397.900

voorschot Begroting stookkosten: € 83.000

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 439,31 € 91,64 € 530,95

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 196,12 € 40,91 € 237,03

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 180,43 € 37,64 € 218,07

berging 0,0390% € 12,94 € 2,70 € 15,64

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2019

woning nr 9 zonder berging

?

€ 651,94 € 99,13 € 751,07 € 220,12- € 2.641,50-

woning  nr 11/13 zonder berging € 379,96 € 44,26 € 424,22 € 187,19- € 2.246,29-

woning nr 151/153 zonder berging € 362,42 € 40,71 € 403,13 € 185,06- € 2.220,76-

berging € 14,48 € 0,00 € 14,48 € 1,16 € 13,97

Tabel 2a J aarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte € 43.506 Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten € 45.339

Totaal bijdragen € 88.845 Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten A-B methode gefactureerd 2019

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 600,68

?

€ 649,81 € 49,13-

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 268,16 € 290,09 € 21,93-

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 246,71 € 266,89 € 20,18-

berging 0,0390% € 17,70 € 0,00 € 17,70

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2020

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2019 2019 2019 01-08-2020 2019

woning nr 9 zonder berging € 2.641,50- € 49,13- € 2.690,62- € 31,32- € 2.721,94-

woning  nr 11/13 zonder berging € 2.246,29- € 21,93- € 2.268,22- € 26,40- € 2.294,62-

woning nr 151/153 zonder berging € 2.220,76- € 20,18- € 2.240,94- € 26,08- € 2.267,02-

berging € 13,97 € 17,70 € 31,67 € 0,37 € 32,03

(tegen)claim

(tegen)claim



VvE Wimbledon 40/40

2020
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Begroting kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 320.450 Begroting goedgekeurd in de ALV van 12-12-2019.

Dotatie groot onderhoud € 84.500 Aangepast in Nieuwsbrief Stichting nr 14 d.d. 18-01-2020.

Exploitatieresultaat € 0 Wordt door nieuw bestuur herzien, besluit ALV 20-02-2020.

Totaal begroting € 404.950

voorschot Begroting stookkosten: € 90.000

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 322,54 € 71,69 € 394,23

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 448,29 € 99,63 € 547,92

4-kamerwoning met berging 1,7425% € 588,01 € 130,68 € 718,69

binnengarage 0,2602% € 87,82 € 19,52 € 107,34

buitengarage 0,2602% € 87,82 € 19,52 € 107,34

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2020

2-kamerwoning met berging

?

€ 406,87 € 74,38 € 481,25 € 87,02- € 1.044,24-

3-kamerwoning met berging € 498,28 € 104,61 € 602,89 € 54,97- € 659,62-

4-kamerwoning met berging € 599,84 € 138,21 € 738,04 € 19,35- € 232,21-

binnengarage € 63,84 € 21,12 € 84,95 € 22,39 € 268,68

buitengarage € 63,84 € 0,00 € 63,84 € 43,50 € 522,00

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten

Totaal bijdragen Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten ? gefactureerd 2020

2-kamerwoning met berging 0,9558% € 0,00

?

€ 0,00

3-kamerwoning met berging 1,3284% € 0,00 € 0,00

4-kamerwoning met berging 1,7425% € 0,00 € 0,00

binnengarage 0,2602% € 0,00 € 0,00

buitengarage 0,2602% € 0,00 € 0,00

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2021

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2020 2020 2020 2020

2-kamerwoning met berging € 1.044,24- € 0,00 € 1.044,24- € 0,00 € 1.044,24-

3-kamerwoning met berging € 659,62- € 0,00 € 659,62- € 0,00 € 659,62-

4-kamerwoning met berging € 232,21- € 0,00 € 232,21- € 0,00 € 232,21-

binnengarage € 268,68 € 0,00 € 268,68 € 0,00 € 268,68 wettelijke rente

buitengarage € 522,00 € 0,00 € 522,00 € 0,00 € 522,00 2021 ?

VvE Wimbledon

2020
Berekening correcties van de maandelijkse bijdragen

Tabel 1a  Begroting kosten/opbrengsten

Kosten van beheer (excl. stookkosten) € 320.450 Begroting goedgekeurd in de ALV van 12-12-2019.

Dotatie groot onderhoud € 84.500 Aangepast in Nieuwsbrief Stichting nr 14 d.d. 18-01-2020.

Exploitatieresultaat € 0 Wordt door nieuw bestuur herzien, besluit ALV 20-02-2020.

Totaal begroting € 404.950

voorschot Begroting stookkosten: € 90.000

Tabel 1b  Berekening bijdragen cf Akte breukdeel maandlast stookkosten totaal

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 447,09 € 99,37 € 546,46

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 199,59 € 44,36 € 243,95

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 183,63 € 40,81 € 224,44

berging 0,0390% € 13,17 € 2,93 € 16,10

Tabel 1d

verschil verschil

voorschot bijdragen bijdragen

Tabel 1c  Gefactureerd door VvE A-B methode maandlast stookkosten totaal per maand 2020

woning nr 9 zonder berging

?

€ 497,40 € 107,49 € 604,89 € 58,43- € 701,19-

woning  nr 11/13 zonder berging € 317,49 € 47,99 € 365,48 € 121,53- € 1.458,31-

woning nr 151/153 zonder berging € 305,88 € 44,15 € 350,03 € 125,59- € 1.507,11-

berging € 9,58 € 0,00 € 9,58 € 6,52 € 78,25

Tabel 2a  Jaarafrekening stookkosten

Gemeten eenheden warmteafgifte Aantal gemeten eenheden warmteafgifte maal de prijs per eenheid.

Niet-variabele stookkosten

Totaal bijdragen Tabel 2c

verschil

niet-variabele stookkosten

Tabel 2b  Berekening verschil stookkosten breukdeel stookkosten ? gefactureerd 2020

woning nr 9 zonder berging 1,3249% € 0,00

?

€ 0,00

woning  nr 11/13 zonder berging 0,5915% € 0,00 € 0,00

woning nr 151/153 zonder berging 0,5441% € 0,00 € 0,00

berging 0,0390% € 0,00 € 0,00

Tabel 3b

verschil verschil verschil rente totaal

bijdragen stookkosten totaal 01-01-2021

Tabel 3a  Totalen verschil plus rente 2020 2020 2020 2020

woning nr 9 zonder berging € 701,19- € 0,00 € 701,19- € 0,00 € 701,19-

woning  nr 11/13 zonder berging € 1.458,31- € 0,00 € 1.458,31- € 0,00 € 1.458,31-

woning nr 151/153 zonder berging € 1.507,11- € 0,00 € 1.507,11- € 0,00 € 1.507,11-

berging € 78,25 € 0,00 € 78,25 € 0,00 € 78,25

(tegen)claim

(tegen)claim
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