
HBV NIEUWS 
Wist u dat? Van de bestuurstafel

• De HBV ook een website heeft? 
Www.hbv-atrium.nl 

• U al lid bent van de HBV voor 
maar 10 euro per jaar 

• U de contributie ook per bank 
kunt betalen?  
Op rekening 
NL46BUNQ2290985880 t.n.v. JG
van Eijsden hbv Atrium 

 

Beste bewoners, 

Middels deze eerste nieuwsbrief van 
de HBV Atrium willen wij u graag 
informeren over de zaken die lopend 
zijn binnen ons complex en waar wij 
als HBV dagelijks proberen u belang te
vertegenwoordigen. 

Mocht u vragen hebben kunt u altijd 
contact met ons opnemen. Want ons 
doel is samen beter wonen en dat 
doen wij graag samen met u.  

Onderhoud lift Servicekosten 2017

Alreeds geruime tijd is er een van 
onze liften buitenwerking. Het herstel 
van deze lift gaat gepaard met hoge 
koste, maar gelukkig kunnen wij u 
mededelen dat we als HBV in overleg 
met Phidec en D&S tot een akkoord 
gekomen zijn.

De lift zal dan ook op korte termijn 
worden hersteld. Doordat er echter 
meerdere partijen betrokken zijn bij 
dit herstel kunnen wij hier nog geen 
datum voor noemen.       

Zoals u bekend dient de servicekosten
van 2017 nog verrekend te worden. 
Dit heeft helaas meer tijd in beslag 
genomen dan gewild. 

Sinds afgelopen week zijn wij echter 
tot een oplossing kunnen komen, 
indien u nog een nabetaling moet 
doen ontvangt u binnenkort hier 
persoonlijk bericht over van Phidec in 
samenwerking met de HBV.

Ook terug betalingen zullen worden 
uitgevoerd dit zal echter iets meer tijd
in beslag nemen maar zal zeker 
worden uitgevoerd.



Vocht probleem & huurkorting

Meerdere van onze huurders hebben 
al lang last van vocht problemen in de
woning. D&S heeft getracht dit op te 
lossen met een verf. Dit blijkt echter 
niet te werken. 

Wel heeft D&S meerdere huurders een
brief gestuurd dat de huurkorting van 
20% die zij in verband met dit 
probleem met ingang van 1 maart 
2019 vervalt. 
     

Dit is echter niet wettig en onredelijk 
daar het probleem nog niet verholpen 
is. Wij hebben D&S dan ook verzocht 
om dit besluit direct terug te draaien 
en eventueel ontvangen betalingen 
terug te storten. Wij hopen dan ook 
dat hier op korte termijn gehoor aan 
gegeven wordt. 

Heeft u ook last van vocht en 
afbladerende verf? Meld dit dan direct 
bij Phidec via telefoon 045-7116223   

Veiligheid Prioriteiten top 4

In het kader van de veiligheid hebben 
wij opnieuw een verzoek gedaan voor 
een nieuw bellenpaneel en camera's. 
Phdec zou dit graag uitvoeren maar 
ondervind hierbij veel tegenwerking 
van D&S in verband met de hoge 
kosten. 

Wij hebben dan ook in 
overeenstemming met Phidec 
aangegeven dat wij dit begrijpen maar
het bellenpaneel wel als prioriteit zien.

• Werkende lift
• Servicekosten 2017
• Huurkorting 
• Bellenpaneel


