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Beste eigenaar / bewoner, 

 
Zoals jullie van VvE Beheer Amsterdam hebben vernomen, is de komende Algemene 
Ledenvergadering gepland op woensdag 11 juni 2008 a.s., van 20:00 tot 22:00 uur in 
Hotel Sofitel bij ons om de hoek aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Wij vragen jullie om 
allemaal te komen om mee te praten en te stemmen over de toekomst van onze VvE. 
Indien dat niet mogelijk is, geef dan een machtiging aan iemand die wel gaat. 
 

CV-ketel problematiek 

Een tijd geleden heeft het bestuur van de VvE Koning Karel XII het verzoek gekregen 
om te onderzoeken hoe het gesteld is met de centrale rookgasafvoeren van de CV-
ketels. Zoals in onze brief van 21 maart 2008 aan alle eigenaren werd uitgelegd, is 
gebleken uit het uitgevoerde onderzoek dat onze rookgasafvoeren (we hebben er zes 
stuks in ons hele appartementencomplex) niet geschikt zijn voor HR-ketels. Het 
aansluiten van HR-ketels kan daarom aanzienlijke schade aan de kanalen en zelfs 
gevaar opleveren voor de bewoners. Wij stellen dan ook het volgende voor. 
 
Wij willen de 6 rookgasafvoeren op termijn gaan vervangen door afvoeren die weer 
een tijdje meekunnen met nieuwe ontwikkelingen op CV-ketel gebied. Dit kost wel een 
grote investering, geraamd op € 6.000,- per kanaal. Alvorens definitief te besluiten dit 
bedrag te gaan investeren willen we een gedegen onderzoek laten doen naar het 
gebruik en de mogelijke vervanging van de centrale rookgasafvoeren. Deze 'schouw' 
willen we door VvE Beheer Amsterdam laten uitvoeren. Zij zullen in elk appartement 
controleren welk type CV-ketel wordt gebruikt en hoe deze is aangesloten. Tevens 
willen wij hen een betere raming laten maken van de werkzaamheden die moeten 
worden verricht om de afvoeren te vervangen. Dit zal namelijk ook werkzaamheden 
opleveren in de appartementen.  
 

Aan alle leden van de VvE 
VvE Koning Karel XII 

Nieuwe Nieuwstraat 87 
1012 NG Amsterdam 

 info@koningkarel12.nl 
     www.koningkarel12.nl  
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We stellen voor om de zes kanalen gefaseerd aan te pakken, en te beginnen met het 
kanaal met de meeste HR-aansluitingen en/of waar al schade is ontstaan, te bepalen 
uit de schouw. De andere kanalen volgen daarna één voor één, in bijvoorbeeld een 
periode van vijf jaar. 
 
De kosten uit het eerste onderzoek werden geraamd op  € 36.000,- , maar we denken 
dat we inclusief uitgebreidere onderzoekskosten, mogelijke kostenstijgingen in de 
toekomst, een realistische marge en beheerskosten, beter op € 50.000,- kunnen 
rekenen. We moeten de kosten budgetteren en financieren uit de servicekosten. We 
stellen voor om de reserves in een periode van 10 jaar weer aan te vullen uit de 
servicekosten, aangezien we die in de toekomst weer nodig hebben voor andere grote 
investeringen aan ons pand, zoals de vervanging van ramen en kozijnen.  
 
Wij willen op de ALV dit voorstellen aan de leden, zodat we met de onderzoeken 
kunnen beginnen. Aangezien de huidige situatie op termijn gevaar kan gaan opleveren 
voor de bewoners, willen we deze zaak met hoge prioriteit behandelen. In de 
begroting van 2008 heeft het bestuur ook al een voorstel voor een reservering van 
5000 euro gedaan. 
 
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat in de tussentijd nog ketels worden vervangen 
zonder toestemming van de VvE. Wij zullen tevens na het onderzoek een extra 
voorwaarden-document opstellen voor bewoners die wijzigingen willen aanbrengen 
aan de bestaande situatie, gelijk we in het verleden hebben gedaan voor algemene 
gemeenschappelijke delen en schotelantennes. 

Schoonmaak St. Geertruidensteeg 

Door bouwwerkzaamheden en het 'kraakpand' aan de de Nieuwe Nieuwstraat is het 
weer erg rommelig geworden en net als voorgaande jaren willen we 
dat gezamenlijk aanpakken met de andere bewoners van de steeg. 
 
Wij willen daarom aan iedereen vragen om ook dit jaar weer mee te doen aan het 
schoonmaken van de St. Geertruidensteeg aangrenzend aan ons 
appartementencomplex. De gemeente wordt weer gevraagd om het grofvuil af te 
voeren en natuurlijk wordt er na afloop gezorgd voor een hapje en een drankje. We 
stellen als datum zaterdag 12 juli voor, van 15-17 uur. 

Verfraaiing pand 

We willen proberen elk jaar een bepaald bedrag uittrekken voor de verfraaiing van ons 
pand. Daardoor behoud het zijn waarde en neemt het woongenot toe. We merken dat 
het niet lukt om in elk trappenhuis dit via een trappenhuisvergadering te regelen, dus 
is een gezamenlijke aanpak voor sommige zaken de enige manier. We denken dan 
bijv. aan de vervanging van de entreematten, verlichting in de trappenhuizen, het 
wegwerken van afvoerbuizen in de entrees,  (dit is niet voor iedereen en zou ik niet 
als voorbeeld noemen) , schoonmaak buitenkant complex, etc. Ideeën worden 
verwelkomd en we willen op de komende ALV-vergadering al de eerste verfraaiingen 
aankondigen. 

Energieverbruik algemene voorzieningen 

Wij hebben vorig jaar zo'n kleine 17.000 kWh energie verbruikt (ongeveer € 3.250 per 
jaar) voor onze algemene voorzieningen, zoals de liften, verlichting, hydrofoor, etc. 
Een stijging van deze kosten in de toekomst is niet onwaarschijnlijk door algemeen 
stijgende energieprijzen. (dit is al gebleken in de afrekening 2007 en de verhoging 
begroting 2008. Eventueel daar beter op aansluiten?) Wij willen het verbruik dan ook 
naar beneden brengen door o.a. bewegingsmelders aan te gaan brengen voor de 
verlichting in de bergingen en energiezuinigere armaturen. 
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Verder hebben wij een offerte aangevraagd om zonnecellen te plaatsen op ons platte 
dak, waarvoor op dit moment subsidie wordt verstrekt door de regering. Deze laatste 
investering in zonne-energiepanelen (18 panelen op 48 m2) wordt geraamd op een 
kleine 20.000 euro, waarvoor 2680 kWh per jaar wordt opgewekt (15% van ons 
huidige verbruik). Dit levert een besparing op, met de huidige energieprijs, van iets 
meer dan €600 per jaar. We krijgen ook nog een subsidie van €0,33 per kWh, dat is 
dus €885 per jaar, voor een periode van 15 jaar. We besparen verder een kleine 2000 
kg CO2 per jaar. Ook willen we bekijken of het onderhoud en de vervanging van het 
dak onder de panelen minder frequent hoeft te worden uitgevoerd, wat nog een extra 
besparing in het Meerjarenonderhoudsplan oplevert.  
 
Wij willen in de komende vergadering graag toestemming vragen om bovenstaande 
investeringen in onze energievoorziening te gaan onderzoeken. VvE Beheer 
Amsterdam heeft ons een voorstel gedaan om ons daarbij te ondersteunen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van VvE Koning Karel XII, 
 

Eddy Boeve, 
Voorzitter VvE Koning Karel XII, 
tel: +31 (6) 21557571, e-mail: eddy@koningkarel12.nl. 


