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1. Wanneer behoor je tot de categorie student?

Alle studenten die voltijd of deeltijd ingeschreven staan bij

een regionaal opleidingencentrum, een vakinstelling, een

agrarisch opleidingscentrum, een innovatie- en

praktijkcentrum, een kenniscentrum beroepsonderwijs

bedrijfsleven, een hogeschool of een universiteit. Waar de

instelling precies aan moet voldoen, staat in de wet voor

het hoger onderwijs. Link naar deze wet.

 

2. Wat dient als studiebewijs?

- een collegekaart van je onderwijsinstelling mèt vermelding

van geldigheid in het lopende studiejaar

- een bewijs van inschrijving van je onderwijsinstelling voor

het lopende studiejaar

- een verklaring van je onderwijsinstelling dat je bent

ingeschreven voor het lopende studiejaar.

 

Ook in de volgende gevallen kun je in je huidige

woonruimte blijven wonen:

- je wacht op een co-schappenplaats en laat hiervan een

bewijs zien

- je hebt een aio of oio-aanstelling en je toont je

arbeidscontract

- je woont in een tweepersoonseenheid, je partner studeert

en je partner laat ons een geldig studiebewijs zien

- je bent om medische redenen tijdelijk gestopt met

studeren en laat ons hiervan een verklaring van de

studentendecaan zien. 

3. Mag ik ook een kopie van mijn bewijs van

inschrijving opsturen of e-mailen?

Nee. Alleen met het origineel kun je aantonen dat je

studeert. Je moet dus langskomen bij onze balie.

 

4. Ik kan zelf niet langskomen, kan ik iemand anders

langs sturen met mijn bewijs van inschrijving?

Ja, als diegene je adres kan noemen en je originele bewijs

van inschrijving meeneemt.

 

5. Ik studeer niet in Utrecht, maar wel aan een

opleiding ergens anders in Nederland. Wat nu?

Je kunt met je bewijs van inschrijving aan die opleiding bij

ons aantonen dat je student bent. Je kunt dus in je huidige

woonruimte blijven wonen.

 

6. Ik verblijf een aantal maanden in het buitenland en

kan dus niet langskomen om te bewijzen dat ik nog

studeer. Wat nu?

Neem contact met ons op en laat ons weten dat je niet kunt

langskomen. We maken een afspraak met je wanneer je

kunt langskomen. Dit is in ieder geval binnen een jaar

nadat we je gevraagd hebben aan te tonen dat je nog

studeert. Wij zeggen voorlopig je huur op met een

opzegtermijn van een jaar. Als je volgens de afspraak
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langskomt en ons een geldig studiebewijs laat zien, kun je

in je huidige woonruimte blijven wonen.

 

7. Ik heb (nog) geen studiebewijs ontvangen. Wat

nu?

Neem contact op met de administratie van je opleiding en

vraag om een verklaring dat je er bent ingeschreven. Met

deze verklaring kun je aantonen dat je studeert.

 

8. Ik ben aio (of oio) en heb een campuscontract. Wat

nu?

Officieel ben je als aio/oio nog in opleiding; je kunt dus in je

huidige woonruimte blijven wonen. Laat in dat geval je

arbeidscontract aan ons zien waarop de periode vermeld is

waarvoor je een aio/oio-aanstelling hebt en een recente

loonstrook.

 

9. Ik ben postdoc. Kan ik in mijn huidige woonruimte

blijven wonen?

Als je een postdoctorale opleiding doet aan een instelling en

ons daarvan een bewijs kunt laten zien, voldoe je aan de eis

student te zijn. Je kunt dus in je huidige woonruimte blijven

wonen.

Let op: soms betekent postdoc dat je een aanstelling hebt

bij de universiteit als (junior)onderzoeker. In dat geval ben

je niet in opleiding en voldoe je niet aan de eisen van het

campuscontract. Wij zeggen dan je huurovereenkomst op

met een opzegtermijn van een jaar.

 

10. Ik woon samen. Onder welke voorwaarden

kunnen wij in onze woonruimte blijven wonen?

- Je woont samen in een tweepersoonseenheid (jullie

hebben allebei een kamer en een gedeelde woonkamer). In

dit geval moet één van jullie studeren.

- Je woont samen in een zelfstandige eenheid en jij en je

partner staan beiden vermeld op het huurcontract. In dit

geval moet één van jullie studeren.

- Je woont samen in een zelfstandige eenheid en alleen één

van jullie staat vermeld op het huurcontract. Dan moet

diegene die in het contract staat vermeld studeren.

11. Ik woon op de Cambridgelaan, maar heb geen

campusclausule in mijn contract. Waarom heb ik een

brief gekregen?

De woonruimte in De Uithof is bedoeld voor studenten. Bij

aanvang van je huurovereenkomst heb je bij ons

aangetoond dat je studeert. Je was dus op de hoogte dat je

woonruimte specifiek bedoeld is voor studenten.

 

In maart 2010 vragen wij je daarom aan te tonen dat je

nog tot de doelgroep studenten behoort. 

 

12. Ik woon in een stadspand met huurtoeslag, maar

heb geen campusclausule in mijn contract. Waarom

heb ik een brief gekregen?

Stadspanden zijn studentenhuizen bij uitstek. De kamers

liggen centraal in de stad en zijn vanwege de huurtoeslag

goedkoop. Ongeveer 50 % van de stadspandbewoners is

geen student. SSH wil de doorstroom van deze bewoners

bevorderen.

Daarom zijn wij van plan je in september te vragen aan te

tonen dat je tot de doelgroep studenten behoort.

 

13. Mag SSH mijn contract wel opzeggen als ik niet

meer studeer?

In slechts een aantal gevallen mag een verhuurder volgens

de wet een huurcontract beëindigen. Één geldende reden is

dat de verhuurder de woonruimte dringend nodig heeft voor

de huisvesting van studenten. Deze geldt in het geval van

woningnood onder studenten en is alleen van toepassing op
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studentenhuisvesters. Daarnaast mag een verhuurder het

contract van een huurder opzeggen als de huurder

weigert akkoord te gaan met wat de wet noemt 'een

redelijk voorstel' voor een nieuw contract.  

SSH maakt gebruik van deze uitzonderingen op de wet bij

de handhaving van de campuscontracten.

 

SSH in de pers  |  vacatures  |  sitemap  |   disclaimer

SSH Utrecht http://web.archive.org/web/20100314113223/http://www.sshutrecht.nl...

3 of 3 31-12-2014 17:35


