HULP BIJ
HUISVESTING
Ga je studeren en ben je op zoek naar een woonruimte?
Het vinden van een kamer of huurwoning is best lastig
binnen een bepaalde termijn. Elk jaar zijn er namelijk steeds
meer studenten op zoek naar een kamer. Daarom hebben wij
handige en belangrijke informatie voor je bij elkaar gezet.

HULP BIJ STUDENTENHUISVESTING

ZOEKTIPS

In Rotterdam zijn er 2 bureaus voor
studentenhuisvesting die jou kunnen
helpen bij het vinden van een
woonruimte, namelijk:
• Stadswonen (www.stadswonenrotterdam.nl)
• SSH Rotterdam (www.sshxl.nl)

Ga je op zoek naar een woonruimte?
Denk dan aan de volgende punten:

ZELF OP ZOEK NAAR EEN WOONRUIMTE
Wil je zelf op zoek naar een kamer of een woning
in Rotterdam? Kijk dan hier eens:
• www.kamernet.nl
• www.kamers.nl
• www.kamertje.nl
• www.pararius.nl
• https://hogewiek.nl
• www.esteon.nl
• www.woonnetrijnmond.nl

WIL JE MEER INFORMATIE OVER
HUISVESTIGING IN ROTTERDAM?
Kijk dan eens op:
https://rotterdamstudentenstad.nl.
Hier staan veel blogs met handige tips
en weetjes voor studenten in Rotterdam.

• Gebruik je netwerk
Een woonruimte vinden gaat het makkelijkst via de mensen
die je al kent. Ken jij iemand in Rotterdam of kennen je ouders/
verzorgers iemand in Rotterdam? Misschien zelfs iemand die
daar binnenkort stopt met studeren en/of zijn of haar kamer
achterlaat. Kijk eens op je Facebook en Instagram wie van jouw
vrienden in Rotterdam woont en vraag of zij tips voor je hebben.
• Gebruik Facebook-groepen
Op Facebook zijn heel wat groepen aangemaakt met
aanbiedingen van kamers of woningen. Hier kun je snel in
contact komen met woningaanbieders. Ook kun je in deze
groepen een oproep plaatsen als woningzoekende. Reageer snel
op woonruimtes die je interessant vindt en bereid je voor op de
hospiteeravond of kennismaking door wat onderzoek te doen
naar je toekomstige huisgenoten. Dit vergroot de kans dat jij
een woning krijgt.
• Schrijf je in voor sociale woningen
Vanaf je 18e mag je jezelf inschrijven voor een sociale woning.
Hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer kans je maakt.
Ben je net 18 geworden? Zo snel mogelijk doen dus!
• Maak gebruik van de vele websites waar kamers en
huurwoningen aangeboden worden.
We hebben deze al genoemd onder het kopje
‘Zelf op zoek naar een woonruimte’.

VEELGESTELDE VRAGEN
WAAR IS HET LEUK WONEN VOOR STUDENTEN IN ROTTERDAM?
In Rotterdam zijn een paar plekken onder studenten erg populair:

Kralingen
Kralingen is goed bereikbaar met de
metro en de tram. Je zit net buiten de
drukte, waardoor je hier even aan kunt
ontsnappen na een lange school- of
stagedag. Supermarkten zijn op loopafstand,
net als caféetjes en studentenverenigingen
RSC en RVSV.

Blijdorp
Blijdorp heeft trams, een metrostation
en treinstation Rotterdam Centraal
binnen loop- en fietsafstand, net als
supermarkten. Ook heeft Blijdorp
het Vroesenpark waar ‘s zomers veel festivals
georganiseerd worden en je ook gewoon kunt
BBQ’en of chillen. Er zijn verder genoeg cafeetjes
en eetgelegenheden.

Het Oude Noorden
Het Oude Noorden is goed bereikbaar
via de vele tramhaltes en treinstation
Rotterdam Noord. In Het Oude Noorden
zitten veel gezellige cafeetjes en
terrassen.

Het Nieuwe Westen
Het Nieuwe Westen is een erg
multiculturele wijk in Delfshaven.
Ook hier bevindt zich een metrostation,
tramhaltes en zijn er genoeg
supermarkten en goedkope toko’s.
Op donderdagochtend is er altijd markt.

KUN JE ALS STUDENT GEBRUIK MAKEN VAN
HUURTOESLAG?

HOE KRIJG IK WOONRUIMTE ALS DE SITUATIE
URGENT IS?

Ja, als student kun je soms gebruik maken van
huurtoeslag. Je vindt de voorwaarden hiervoor
op www.toeslagen.nl of via www.rijksoverheid.nl:

Wanneer je situatie zo ernstig is dat je dringend een
woonruimte nodig hebt, kun je via een instantie
mogelijk een urgentieverklaring krijgen. Gaat het
om een medische of sociale kwestie? Dan kun je
je huisarts of specialist om een verklaring vragen.
De huisvestigingsorganisaties stellen zelf de voor
waarden vast w
 aaronder ze urgentieverklaringen in
behandeling nemen. Dat kun je dus bij hun navragen.

particulieren
belastingen, uitkeringen en toeslagen
toeslagen

HEEFT ZADKINE WOONRUIMTE VOOR STUDENTEN?
Nee, er zijn geen woningruimtes beschikbaar in of
rondom de Zadkine-locaties die verbonden zijn met
Zadkine. Wel kun je via de tips uit dit informatieblad,
een kamer of huurwoning vinden in Rotterdam dichtbij
jouw Zadkine-locatie.

WAAR KAN IK TERECHT VOOR MEER INFORMATIE
EN ADVIES OVER HET HUREN VAN EEN KAMER OF
WOONRUIMTE?
Informatie over rechten en plichten als kamerbewoner
of huurder vind je in folders van de Nederlandse Woonbond: www.woonbond.nl en op www.huurcommissie.nl.

ZADKINE.NL

