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Op dit dashboard treft u de belangrijkste uitkomsten van de Aedes-benchmark (ABm) voor uw corporatie. Door te klikken op deOp dit dashboard treft u de belangrijkste uitkomsten van de Aedes-benchmark (ABm) voor uw corporatie. Door te klikken op de
prestatievelden in de navigatiebalk kunt u onderliggende benchmarkscores bekijken. Door te klikken op de indicator treft u meerprestatievelden in de navigatiebalk kunt u onderliggende benchmarkscores bekijken. Door te klikken op de indicator treft u meer
informatie over de score en trend.informatie over de score en trend.
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Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten (functioneel)Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten (functioneel)
Grens A-B 740 �/vhe en B-C 860 �/vheGrens A-B 740 �/vhe en B-C 860 �/vhe
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FactsheetFactsheet

Download hier het factsheet met de belangrijkste resultaten van de Aedes-Download hier het factsheet met de belangrijkste resultaten van de Aedes-
benchmark 2018 voor uw corporatie.benchmark 2018 voor uw corporatie.

Meer informatie over de Aedes-benchmarkMeer informatie over de Aedes-benchmark
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