
STEDEN Universiteit / Hogeschool Studentenhuisvestingsbureau Wanneer inschrijven? Inschrijfkosten Opmerking

TILBURG Univ. van Tilburg (UvT) www.klikvoorkamers.nl Zo vroeg mogelijk. Gratis Schrijf op tijd in bij Klikvoorkamers anders 

Fontys Hs Inschrijftijd is bepalend voor ben je later afhankelijk van makelaars: 

Avans Hs toewijzing woning. dure woningen en beperkt aanbod.

www.sshxl.nl Zo vroeg mogelijk. 12,50 euro De kamers bij Talentsquare zijn erg gewild.

www.talentsquaretilburg.nl Inschrijftijd is bepalend voor Schrijf dus op tijd in bij SSHXL of 

toewijzing woning. Talentsquare.

BREDA Avans Hs www.klikvoorkamers.nl Zo vroeg mogelijk. Gratis Schrijf op tijd in bij Klikvoorkamers anders

NHTV www.easystreetstudent.com Inschrijftijd is bepalend voor ben je later afhankelijk van makelaars:

toewijzing woning. dure woningen en beperkt aanbod.

DEN BOSCH Avans Hs www.woonservicedenbosch.nl Zo vroeg mogelijk. 20,60 euro per jaar

HAS Inschrijftijd is bepalend voor

Fontys Hs toewijzing woning.

NIJMEGEN Radboud Univ. (RU) www.sshn.nl Uiterlijk op 1 november 20 euro Als je na 1 november inschrijft heb je een kamer na 

Hs v.Arnhem en Nijmegen (HAN) voorafgaand aan het studiejaar. Kan betaald worden augustus van het volgende jaar. Schrijf dus op tijd in bij 

Voor studenten met kinderen bij aankomst later in SSHN anders ben je later afhankelijk van makelaars:

zijn speciale woningen mogelijk. Nederland. dure woningen en beperkt aanbod.

ARNHEM Hs v.Arnhem en Nijmegen (HAN) www.sshn.nl   Uiterlijk op 1 november 20 euro Bij SSHN: procedure aangegeven voor 

ARTEZ (Wonen in Nijmegen) voorafgaand aan het studiejaar. Kan betaald worden                     aanvraag gezinswoning.

Hs Van Hall Larenstein Voor studenten met kinderen bij aankomst later in

zijn speciale woningen mogelijk Nederland.

in Nijmegen (beperkt aantal).

www.entree.nu Zo vroeg mogelijk. Gratis Schrijf op tijd in bij Entree.nu en  

www.studentinarnhem.nl Inschrijftijd is bepalend voor StudentinArnhem anders ben je later afhankelijk 

toewijzing woning. van makelaars: dure woningen en beperkt aanbod.

WAGENINGEN Univ. Wageningen (WUR) www.idealis.nl Tussen 1 en 7 januari Gratis 1ejaars: Schrijf in in de aangegeven periode

voorafgaand aan het studiejaar. anders moet je lang wachten op een aanbod.

EINDHOVEN Techn. Univ. Eindhoven (TUE) www.vestide.nl Zo vroeg mogelijk. Gratis Schrijf op tijd in bij Vestide anders ben je

Fontys Hs Inschrijftijd is bepalend voor  later afhankelijk van makelaars: dure 

toewijzing woning. woningen en beperkt aanbod.
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MAASTRICHT Univ. Maastricht (UM) www.maastrichthousing.nl Bemiddelt in verhuur woningen 35 euro Als je in Heerlen of Sittard studeert kun je ook in 

Hs Zuyd van woningbouwcorporaties en Maastricht een woning regelen.

van particulieren. Met de trein: kwartier/25 minuten.

Zo vroeg mogelijk inschrijven. Neem geen woning aan in België. Je krijgt problemen

Inschrijftijd is bepalend voor met je BSN-nummer. De OV-kaart geldt niet voor reizen

toewijzing woning. binnen België.  

Verhuur via particulieren kan duur en lastig zijn.

HEERLEN Hs Zuyd www.ssh-heerlen.nl Zo vroeg mogelijk inschrijven. 25 euro

Inschrijftijd is bepalend voor 

toewijzing woning.

SITTARD Fontys Hs www.woonpunt.nl Geen inschrijving In juli aanmelden en reageren op een 

Hs Zuyd aanbod van een studentenkamer/studio.

Voor het contract moet je persoonlijk 

aanwezig zijn.

Contact                       Mentor Arubahuis

Swinda Venhorst-Thijsen
T.  013-5347024
M. 06-53518958  (Whatsapp)
E.   swindavenhorstthijsen@hotmail.com
Adres:   Isaac da Costadreef 18
               5051 MB Goirle
                Nederland
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