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Financiële achtergronden en kansen 

 

verduurzamen en regulier onderhoud 

hoe pak je dit aan! 
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Waarom stranden initiatieven? 

1.Complexiteit van techniek, investeringen en financiën 
 

2.Onvoldoende kennis en overzicht 
  

3.Omvang kosten aanpak verduurzaming 
  

4.Geen begeleiding en sturing 
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Stappenplan voor succesvol traject 

1. Afbakenen van de kaders  

2. Vastleggen van woonwensen 

3. Bepaling verduurzaming en onderhoudsvraagstuk 

4. Uitzetten van technische bestekken en prijsaanvraag 

5. Uitwerking definitieve MJOP 

6. Voorleggen Algemene ledenvergadering   

8. Opdracht tot uitvoering en begeleiding uitvoering 

7. Verzorgen van de benodigde financiële middelen 
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Praktijk voorbeeld: VvE in Tilburg 

VvE wil graag verduurzamen maar ziet door de 
bomen het bos niet meer. 
Al meer dan twee jaar bezig met allerlei instanties. 
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Afbakenen kaders 

 Beschikbare geld in de VvE kas = € 120.000,- 
 

 Mogelijkheid van eigenaren om eenmalig een extra 

bijdrage in de VvE kas te storten (geen mogelijkheid) 
  

 Beoordeling welke ruimte er nog is om de 

servicelasten te verhogen; (netto geen ruimte) 

 - afstemming servicelasten t.o.v. waarde appartement 

 - verlegging van hogere servicelasten naar lagere 

     energielasten in privé  
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Woonwensen | onderhoud 

1.Kozijnen die tochten, houtrot, verouderd glas en 
blijvend schilderonderhoud.  
Liefst vervangen anders onderhouden en renoveren 
  

2.Gevels die niet geïsoleerd zijn 
Welke isolatiemethode past bij ons? 
  

3.Dak onderhoud 
Wanneer moet het dak worden vervangen?  
  

4.Liftinstallaties 
Gaan we renoveren of vervangen? 
 

5.Entree  
Eigenlijk willen we de entree aanpassen voor rolstoel 
en rollator en geheel meer uitnodigend maken! 
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MJOP incl. verduurzaming 
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liquiditeitsbegroting 

Financiering 5 - 15 jaar 
(afhankelijk van afschrijvingstermijn investering) 
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Betaling van de investering 

Investering 2017   € 658.000,- 
Beschikbare kasmiddelen  € 120.000,- 
Tekort     € 538.000,- 
  

Eigen bijdrage per eigenaar  
€538.000/24 = € 22.417  
Geen optie !!! 

Hoe dan wel? 
  

Investering 2017   € 658.000,- 
Eigen middelen   € 120.000,- 
Tekort     € 538.000,- 
 
Te betalen vanuit: 
Energiebespaarlening  € 390.000,- (per app € 90,-)  
Bancaire financiering   € 148.000,- (per app € 35,-) 
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Financiering 

Regulier onderhoud  Crédit Agricole 

- Voor Nederland via Univeste  

- Rente 0,6% per maand 

- Maximale financieringslooptijd 15 jaar 
  

Duurzaamheidsmaatregelen SVn Energiebespaarlening 

- Leeuwendeel van uitgezette leningen via Univeste 

- Rente 2,6% per jaar over 10 jaar 

- Rente 2,9% per jaar over 15 jaar 
  

Praktijkervaring gemiddeld   

- Verduurzaming in kosten 75% 

- Onderhoud in kosten 25% 
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Resultaat  

1. Bruto aanpassing servicelasten   € 20,- 
Energiebesparing per maand  € 20,- -/- 
Netto verhoging    €   0,- 
  

2. Comfort op gebied van 
- warmte (geen koudedoorslag) 
- geluidreductie 
  

3.  Overig: 
- betere verkoopbaarheid 
- pand up-to-date  
- labelverbetering van D naar B 
- volledig nieuwe liften met behoud van omvang kooien   
  (vanaf sept. 2017 nieuwe regelgeving) 

 

De VvE realiseert in dit geval verduurzaming en upgrading 
zonder eenmalige bijdragen of netto verhogingen. 


