
Brief en e-mail van SSH Utrecht aan een duizendtal reguliere huurders van de Stadspanden waarin 
deze met huisuitzetting worden bedreigd 
 
 
betreft: Campuscontract 
van: SSH Utrecht <PostbusCampuscontract@sshxl.nl> 
aan: reguliere huurders Stadspanden <xxxxx@students.uu.nl> 
datum: 16-10-09 
 
 
Heidelberglaan 11 
Postbus 85042, 
3508 AA Utrecht 
T (030) 25 25 725 
E info@sshxl.nl 
ING bank nr.3614600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Brief campuscontract Datum: 16 oktober 2009 
Behandeld door: Afdeling wonen Uw kenmerk:  
Telefoon: Ons kenmerk:  
 
 
Beste, 
 
SSH levert in Utrecht een belangrijke bijdrage aan de uitbreiding van woonruimte voor studenten. 
Ondanks nieuwbouwprojecten als MAX en tijdelijke vormen van huisvesting is er in Utrecht een 
tekort van 2000 kamers en is de wachttijd voor studenten meer dan een jaar. Dit betekent dat het 
vooral voor eerstejaars studenten erg moeilijk is aan een kamer te komen.  
 
Vanwege het kamertekort en de lange wachttijd is het cruciaal dat niet-studenten doorstromen naar 
woonruimte elders. Studentenkamers en -woningen moeten bewoond worden door de doelgroep 
waarvoor deze bestemd zijn: studenten. In deze brief lees je hoe SSH de doorstroom wil 
bevorderen.  
 
 
Aankondiging doorstromingsbeleid 
Om ervoor te zorgen dat de woonruimte in De Uithof en Stadspanden wordt bewoond door de 
doelgroep studenten, heeft SSH het campuscontract ingevoerd. SSH gaat deze bewoners jaarlijks 
vragen om een bewijs dat ze nog studeren.  
 
Wij sturen dit bericht naar alle bewoners van de Stadspanden die geen campuscontract hebben. Wij 
zijn van plan je over een jaar te vragen aan te tonen dat je nog tot de doelgroep studenten behoort. 
In september 2010 ontvang je hierover van ons bericht.  
 
 



Nieuwe huurovereenkomst 
Als je ons hebt laten zien dat je studeert, bieden we je een nieuwe huurovereenkomst aan met een 
campusclausule. Hierin staat dat de duur van de huurovereenkomst is gekoppeld aan het bewijs van 
inschrijving aan een onderwijsinstelling. Als je de nieuwe huurovereenkomst hebt getekend kun je 
op je huidige woonadres blijven wonen. Rond september 2011 vragen we je opnieuw aan te tonen 
dat je student bent.  
 
Geen student? 
Wanneer je geen student (meer) bent, dit niet op tijd aantoont of niet akkoord gaat met het 
ondertekenen van de nieuwe huurovereenkomst met campusclausule, zullen wij je 
huurovereenkomst opzeggen. De reden hiervoor is dat wij in verband met de grote woningnood 
onder Utrechtse studenten dringend kamers en woningen nodig hebben voor onze doelgroep 
studenten.  
 
Je hebt dan tot 30 september 2011 de tijd om vervangende woonruimte te vinden. We raden je aan 
tijdig op zoek te gaan en je in te schrijven bij WoningNet. 
 
Vragen 
Wij kunnen ons voorstellen dat je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebt. 
Neem gerust contact met ons op via campuscontract@sshxl.nl of (030) 25 25 725. 
 
 
 
, 
 
Afdeling Wonen  
SSH 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. SSH staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een 
verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. SSH kan niet garanderen dat een 
verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder 
inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Als het e-mailbericht niet aan jou is gericht, 
verzoekt SSH je vriendelijk het e-mailbericht te retourneren en het origineel en eventuele kopieën te 
vernietigen. 
 
 


