KAMER SCOREN
Tips & Tricks
Het vinden van een kamer is niet gemakkelijk, zeker niet in de grote studentensteden in
Nederland. De studentenhuisvesters doen er alles aan om het aanbod voor kamerzoekende
student te vergroten, maar de realiteit is, dat ze niet iedereen direct kunnen helpen.
Daarom geven we je hier tips bij het zoeken van een kamer.

Schrijf je in bij ROOM.NL
Het kost eenmalig € 35,- en je kunt
gedurende je hele studietijd reageren op
kamers in regio Amsterdam, Leiden,
Delft, Den Haag, Wageningen en
Deventer.

Stel niet direct te hoge eisen
Reageer ook eens op een kamer die niet in het
centrum ligt. Je kunt altijd nog doorverhuizen.
Iedereen wil graag een grote, goedkope kamer.
In de praktijk start je meestal in een wat
kleinere kamer. Heb je eenmaal een plekje
gevonden, dan is het makkelijker om door te
verhuizen naar een andere kamer. Je blijft
immers ingeschreven bij ROOM.nl en kunt
blijven reageren op het aanbod.

Reageer adequaat op aanbod
Op ROOM.nl staat dagelijks nieuw aanbod.
Als je reageert zie je direct op welke plaats je
op dat moment staat voor de betreffende
kamer. Hiermee kun je je slaagkans
inschatten. Voor sommige kamers die
beschikbaar komen vanaf 1 juli hebben
eerstejaars studenten die ver weg wonen,
voorrang. Heb je geen voorrang?
Dan is je kans op een kamer aan het begin
van het studiejaar erg klein. Wil je je kans
vergroten, begin dan op tijd met reageren.
Dit kan al vanaf vier maanden voordat je
studie begint. Let op: je betaalt huur vanaf de
ingangsdatum van het contract. Deze datum
staat altijd vermeld in de advertentie.

Bouw inschrijfduur op

Ga hospiteren

Hoe langer je ingeschreven staat, hoe groter de kans op een
kamer. Je kunt je al inschrijven vanaf 16 jaar. Dit is geen
overbodige luxe, want in de grote studentensteden is veel
schaarste. Schrijf je daarom in zodra je kunt, ook al weet je nog
niet precies waar je gaat studeren. Daarnaast: als je al een
eerste kamer hebt gescoord, maak je door een langere
inschrijfduur ook steeds meer kans om door te kunnen verhuizen
naar een ruimere, zelfstandige kamer.

In een aantal huizen en complexen is hospiteren de
manier om, ook met korte inschrijftijd, een kamer te
scoren. De bewoners nodigen je dan thuis uit voor een
kennismakingsgesprek, een hospiteeravond. Is er een klik,
dan heb je grote kans dat je gekozen wordt en je een
plekje hebt gevonden. Kijk hier voor tips
www.youtube.com/watch?v=66iExtusJqY&t=264s

Woon je ver
van de studiestad?
Gebruik je netwerk,
veel kamers gaan via via
Vertel iedereen dat je een kamer zoekt. Gebruik je netwerk
en blijf actief. Veel kamerzoekenden vinden woonruimte
via vrienden of bekenden. Maak op verschillende manieren
duidelijk dat je een kamer zoekt. Plaats een berichtje op
Facebook, Twitter of hang een briefje op het prikbord bij je
onderwijsinstelling.

Overweeg ook een kamer in onderhuur.
Dat bespaart je in het begin veel tijd
met reizen en vanuit deze situatie kun
je altijd nog doorverhuizen.

