
Bijlage XIV bij de Huurcommissie- en huurprijzenverordening 

Bonaire 

JAARAFREKENING SERVICEKOSTEN–VERZOEKSCHRIFT (HUURDER) 

Waarom dit formulier ? 

U bent het niet eens met de jaarafrekening van uw verhuurder. Het kan ook zijn dat u geen 

jaarafrekening van uw verhuurder heeft ontvangen. Met dit formulier vraagt u de Huurcommissie 

om te bepalen hoe hoog deze kosten mogen zijn. 

Wanneer indienen ? 

U moet dit verzoek bij de Huurcommissie indienen binnen tweeënhalf jaar na het jaar waarover 

u een uitspraak vraagt. Een verzoek over het jaar 2018 kunt u bijvoorbeeld tot 30 juni 2021 

indienen. 

Meer informatie ? 

Kijk op www.huurcommissiebonaire.com of neem contact op met het secretariaat van de 

Huurcommissie (telefoonnummer: bereikbaar tussen PM). 

Uw gegevens 

1. Persoonlijke gegevens 

 

Voorletters en achternaam ……………………………………………………………. º Man    º Vrouw 

 

Adres    ……………………………………………………………. 

 

Plaats    ……………………………………………………………. 

 

Telefoon   ……………………………………………………………. 

 

Emailadres   ……………………………………………………………. 

 

 

2. Gegevens gemachtigde (Vul deze vragen in indien u iemand wilt machtigen) 

 

Voorletters en achternaam ……………………………………………………………. º Man    º Vrouw 

 

Adres    ……………………………………………………………. 

 

Plaats    ……………………………………………………………. 

 

Telefoon   ……………………………………………………………. 

 

Emailadres   ……………………………………………………………. 

De verhuurder 

3.  Voorletters en achternaam ……………………………………………………………. º Man    º Vrouw 

 

Bedrijfsnaam   ……………………………………………………………. 

 

Adres    ……………………………………………………………. 

 

http://www.huurcommissiebonaire.com/


Plaats    ……………………………………………………………. 

 

Telefoon   ……………………………………………………………. 

 

Emailadres   ……………………………………………………………. 

De jaarafrekening servicekosten 

4. Over welke periode gaat uw verzoek ? 

 

…………………………………………………………….tot……………………………………………. 

 

5. Heeft uw verhuurder over deze periode een jaarafrekening gestuurd ? 

 

º Ja 

º Nee 

 

6. Met welke kostenposten bent u het niet eens ? 

 

º  Gas 

º  Elektriciteit 

º  Water 

º  Stoffering/meubilering 

º  Anders 

Woning en huurcontract 

7. Gegevens van het huurcontract 

 

Ingangsdatum van het huurcontract  ……………………………………………….. 

 

Kale huurprijs* bij ingang huurcontract  USD.………………………per maand 

Toelichting 

8. Ruimte voor toelichting 

 

Geeft u per kostenpost aan wat uw bezwaar is. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ondertekening 

9. Datum   ……………………………………………………………………………….. 

 

10. Handtekening  ……………………………………………………………………………….. 

 

 

11. Stuur het volgende document mee º Kopie van het huurcontract 

º Kopie van de jaarafrekeningen servicekosten 

Stuur het verzoek met de bijlagen naar: 

Secretariaat van de huurcommissie 

…………….. 



……………. Kralendijk 

 

 

 

 

 

*Dit is de huurprijs die wordt betaald voor het enkele gebruik van de woning. 


