Huisvesting in Utrecht:
Studenten kunnen op verschillende manieren een kamer vinden in Utrecht:
1. Via de studentenhuisvesting in Utrecht (SSHU) zijn er 2 mogelijkheden:
- shortstaykamers, dat moeten ze via mij als mentor regelen en niet rechtstreeks via de
website. Ze moeten zich wel inschrijven op de website van de SSHU(sshxl.nl).
- reguliere studentenkamers, studenten kunnen na inschrijving dan via de website reageren.
Het probleem in Utrecht om kamers te vinden via het reguliere aanbod van de SSHU is dat de
studenten moeten hospiteren, dat betekent dat je als student uitgenodigd wordt om langs te
gaan om de kamer te bezichtigen en dat je ook kennismaakt met de overige bewoners en dat
deze bewoners bepalen wie de kamer krijgt. Hospiteren is onmogelijk als je op Aruba zit en
bovendien moet je een jaar wachttijd hebben om uitgenodigd te worden om te hospiteren,
dus je inschrijving is ook bepalend voor je succes in het vinden van een kamer. Mijn advies is
om studenten te laten inschrijven vóór 1 december om wachttijd op te bouwen.
De problemen met de huisvesting in Utrecht worden vergroot door het grote aantal
studenten en het gebrek aan studentenkamers, er zijn ongeveer 66.000 studenten die in
Utrecht studeren, terwijl de SSHU ongeveer 19.000 kamers heeft.
2. Particuliere huisvesting: er zijn vele websites die kamers aanbieden in Utrecht en omgeving,
je moet meestal wel betalen om te mogen inschrijven of reageren op een kamer:
- kamernet.nl
- kamers.nl
- rooming.nl
3. Via makelaars, die vragen wel bemiddelingskosten en kunnen allerlei extra eisen stellen:
- pararius.nl
- domstadmakelaars.nl
- info@citistate.nl en info@zekermakelaars.nl
4. Je kan soms makkelijker een kamer in de omgeving van Utrecht vinden, bv. in de volgende
plaatsen:
- Houten
- Zeist
- De Bilt
- Nieuwegein
- IJsselstein
- Maarssen
- Amersfoort
5. Omdat Utrecht zo goed bereikbaar is met het openbaar vervoer kiezen studenten ook om in
andere steden te wonen en naar Utrecht te reizen zoals in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam
of Arnhem, maar dit kan soms voor problemen zorgen bij uitvallen/te laat komen van
trein/bus/tram of bij slecht weer.
6. Als het niet lukt om een kamer te vinden, dan kan je vragen of je bij familie of vrienden mag
logeren totdat je iets vindt. Je moet je wel op dat adres kunnen inschrijven bij de gemeente,
zodat je je BSN kan krijgen, want zonder BSN kan je niets regelen voor je studie, DUO,
bankrekening, etc.
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