
Mijn ervaringen met Interveste
Wij zijn bij Interveste gekomen omdat wij op zoek waren naar woonruimte in 's-
Hertogenbosch, en de normale huurwoningen voor ons onbetaalbaar zijn. We zijn 
toen naar het pand komen kijken, we waren wel een paar dagen na het officiële "open 
deur" moment. Naar mijn mening moesten we de keuze zeer snel maken. We kwamen 
toen kijken, en op dat zelfde moment moesten we al bepalen of we het contract 
gingen tekenen. Dit hebben wij gedaan, en ik heb het contract zelf toen maar vluchtig 
doorgelezen omdat alles zo snel ging. 
Toen wij konden verhuizen, stonden er nog allerlei spullen van de basisschool zelf in 
onze ruimtes. Deze moesten wij zelf uit de ruimtes halen, en ergens bij elkaar 
verzamelen. Dit zou door Interveste geregeld worden en opgehaald worden. De 
oudijzerboer is hierna langs geweest, en die heeft al het ijzer met grof geweld van de 
meubels afgehaald. De overblijfselen zijn toen tot halverwege november blijven 
liggen. De ramen in onze ruimtes stonden volgeschilderd met bloemen, nog van de 
basisschool. Dit heeft mij een volle middag gekost om schoon te maken. 
Er waren voor twaalf bewoners ook te weinig afvalcontainers. We hadden er maar 
één voor vuilnis, en één voor oud papier. We hebben regelmatig gebeld voor een extra 
vuilniscontainer, maar die kwam maar niet. Afval hebben we in de hal gelaten 
wanneer het niet in de container paste. Dit moesten wij buiten zetten, in verband met 
de muizen, en vervolgens werd dit begin juli in brand gestoken door hangjeugd. Dit is 
geblust door een huisgenoot. Wij hebben toen allemaal een verklaring moeten sturen 
over wat er heeft plaatsgevonden. Wij waren op dat moment op vakantie. 
Begin augustus kregen wij een klacht in de vorm van een "gele kaart", omdat wij 
volgens Interveste voor geluidsoverlast hebben gezorgd. Wij hebben toen een 
barbeque gehouden, met wat muziek erbij. Mijn vriend en ik zijn toen al om 1 uur 's-
nachts binnen gaan zitten. Een aantal huisgenoten was niet eens thuis op dat moment. 
Toch is deze "gele kaart" naar iedereen verstuurd. Hier was ik het niet mee eens, maar 
ik durfde daar niet over te bellen met Interveste. 
Vervolgens hebben wij in augustus twee keer, en in september één keer een e-mail 
gehad over een pandcontrole. Hierin kregen wij te horen dat Interveste niet tevreden 
was over de toestand van het pand. Zij vonden het te rommelig en zij noemden de 
staat van het pand onacceptabel. Hier betreft het een enkel flesje bier, of een tafeltje 
of een stoeltje die nog op de hal stonden. Een fiets die we soms binnen zetten uit 
voorzorg. Mijn fiets is namelijk lekgestoken, en een maand later gestolen. 
De daadwerkelijke rommel is bovendien van Interveste zelf. Ik heb het hier over de 
tafelbladen en stoelen die de oudijzerboeren in het begin van de zomer hebben 
achtergelaten in ons pand, en die tot een week geleden niet werden opgehaald. 
Wij hebben eind oktober een e-mail gehad over de beëindiging van de 
bruikleenovereenkomst. Zij geven in deze e-mail geen reden over deze beëindiging. 
Een aantal mensen hebben hierover gebeld, en gek genoeg hebben deze allemaal een 
ander verhaal te horen gekregen van Interveste. Wij moeten binnen vier weken het 
pand schoon opleveren, en wij komen dan zonder dak boven ons hoofd te zitten. 


