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<naam> 

<Postadres> 

      

      

      

      

 

Onderwerp: brief campuscontract Datum: <datum> 

Behandeld door: Afdeling Wonen Uw kenmerk:  

Telefoon: (030) 25 25 725 Ons kenmerk: <ons kenmerk> 

 
 
 
Beste <naam>,  
 
 
SSH levert in Utrecht een belangrijke bijdrage aan de uitbreiding van woonruimte voor studenten. In 2006 en 2008 
realiseerde SSH nieuwbouwcomplexen de Bisschoppen en Casa Confetti in de Uithof, en in 2009 voegden we met 
City Campus Max 728 appartementen voor studenten en starters aan onze woningvoorraad toe.  
 
Ondanks deze nieuwbouwprojecten en ook tijdelijke vormen van huisvesting is er in Utrecht een groot tekort aan 
kamers en is de wachttijd 18 maanden. Dit betekent dat het vooral voor eerstejaars studenten moeilijk is aan een 
kamer te komen.  
 
 
Woonruimte voor studenten 
Vanwege het kamertekort en de lange wachttijd is het cruciaal dat niet-studenten doorstromen naar woonruimte 
elders. Onze kamers zijn bedoeld voor studenten. Om ervoor te zorgen dat de woonruimte wordt bewoond door de 
doelgroep, vraagt SSH bewoners jaarlijks om een bewijs dat ze nog studeren. 
 
 
Bewijs van inschrijving 
Zoals we in onze brieven van oktober 2009 en oktober 2010 aankondigden, vragen we je nu aan te tonen dat je 
nog tot onze doelgroep studenten behoort, uiterlijk op 1 oktober 2011. Wat als bewijs kan dienen lees je in de 
bijlage ‘Aantonen dat je student bent’. 
 
Met dit bewijs kun je tot en met 1 oktober 2011 van maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur bij ons 
bezoekerscentrum aan de Heidelberglaan 11 aantonen dat je studeert.  
 
 
Nieuwe huurovereenkomst 
Nadat je ons hebt laten zien dat je studeert, bieden we je een nieuwe huurovereenkomst voor je woonruimte aan. 
In deze overeenkomst is de campusclausule opgenomen, verder blijven de voorwaarden onveranderd. De 
campusclausule koppelt je contract aan je studieduur. Als je de nieuwe huurovereenkomst hebt getekend kun je op 
je huidige woonadres blijven wonen. We vragen ook je toestemming om jaarlijks bij de onderwijsinstelling te 
informeren of je nog als student staat ingeschreven.   
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Geen student? 
Studeer je niet meer? Vul dan het NEE-formulier bij deze brief in en stuur het formulier per post of e-mail 
(ondertekend en ingescand) naar ons terug, of lever het in aan onze balie op Heidelberglaan 11. 
 
Wanneer je geen student meer bent, dit niet op tijd aantoont of niet akkoord gaat met het ondertekenen van een 
huurcontract met campusclausule, zullen wij je huurovereenkomst opzeggen. Wij hebben vanwege de grote 
woningnood onder Utrechtse studenten deze woningen en kamers hard nodig voor deze doelgroep. 
 
Je hebt dan tot 31 juli 2012 de tijd om vervangende woonruimte te vinden.  
 
 
Vragen 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief? Neem gerust contact met ons op via 
campuscontract@sshxl.nl of (030) 25 25 725. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
SSH 
 
 
 

 

 

Bijlagen:  - Aantonen dat je student bent 
 - NEE-formulier 
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Bijlage: Aantonen dat 
je student bent 
 
 
Controle studiebewijs, wie en hoe? 
Alle SSH-bewoners in de Uithof, de Stadspanden en de grote complexen worden gecontroleerd. Met een geldig 
studiebewijs kun je van maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur aan onze balie op de Heidelberglaan 11 
aantonen dat je studeert. Indien akkoord krijg je ter plekke een ontvangstbewijs mee en bieden we je een nieuw 
huurcontract met campusclausule aan. 
 
 
Wanneer ben je student? 
Onder student wordt verstaan een deelnemer die is ingeschreven aan een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, 
onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een student die is ingeschreven aan een universiteit of 
hogeschool als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen a en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek. 
Kort gezegd: als je een opleiding volgt aan een Nederlandse universiteit, hogeschool of ROC. In uitzonderlijke 
gevallen ben je voor de wet ook student als je een beroepsopleiding doet bij een andere instelling. 
 
 
Wat kan als studiebewijs dienen?  
• Een collegekaart van je onderwijsinstelling mèt vermelding van geldigheid in het studiejaar 2010-2011 of 2011-

2012. 
• Een bewijs van inschrijving van je onderwijsinstelling voor het studiejaar 2010-2011 of 2011-2012. 
• Een verklaring van je onderwijsinstelling dat je bent ingeschreven voor het studiejaar 2010-2011 of 2011-2012. 

 
 
Uitzonderingen  
De huur van de woonruimte wordt niet opgezegd wanneer je: 
• wacht op een co-schappenplaats en hiervan een bewijs overlegt;  
• een aio- of oio-aanstelling hebt en je arbeidscontract en een recente loonstrook toont;  
• om medische redenen tijdelijk bent gestopt met studeren en hiervan een verklaring van de studentendecaan 

overlegt. 
 
 
Ik studeer niet meer, wat nu?  
Studerende bewoners komen met bewijs van inschrijving naar de Heidelberglaan 11. Als je niet meer studeert, dit 
niet kunt aantonen of niet akkoord gaat met het aanbod van een nieuw huurcontract met campusclausule, 
verzoeken we je het NEE-formulier bij deze brief schriftelijk te retourneren. Je huurovereenkomst wordt uiterlijk per 
31 juli 2012 beëindigd. 
 
 
Vragen 
We hebben een speciaal e-mailadres voor vragen: campuscontract@sshxl.nl. Je kunt ook contact opnemen met één 
van onze verhuurmedewerkers via het algemene telefoonnummer van de SSH: (030) 25 25 725. 
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< naam huurder >        <klantnr><contractnr> 
< VHE-adres > 
< postcode en plaatsnaam > 
 
     
 

NEE-FORMULIER 
 
Ondergetekende; 
< naam huurder >  
 
 
O  studeert niet meer of behoort anderszins niet tot de doelgroep van de SSH en zal uiterlijk 31 juli 2012 de 

woonruimte <VHE-adres> verlaten. 
 
 
 
Handtekening:      Plaats, datum: 
 
 
…………………………………………..    ……………………………………………….. 
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< naam huurder > 
< VHE-adres > 
< postcode en plaatsnaam > 
 
 

JA-FORMULIER 
 
Ondergetekende; 
< naam huurder >  
 
 
O Behoort tot de doelgroep studenten van SSH en tekent een nieuwe overeenkomst voor dezelfde 

woonruimte waarin de campusclausule is opgenomen. Verder blijven de voorwaarden onveranderd. 
Bijgaand het studiebewijs. 

 
 
 
O Heeft een aio-aanstelling en tekent een nieuwe overeenkomst voor dezelfde woonruimte waarin de 

campusclausule is opgenomen. Bijgaand het bewijs 
 
 
 
O Geeft SSH toestemming om bij de onderwijsinstelling periodiek te informeren of hij/zij nog ingeschreven 

staat als student en machtigt de onderwijsinstelling om deze informatie op verzoek van SSH aan SSH te 
verstrekken. 

 
 
Handtekening:      Plaats, datum: 
 
 
…………………………………………..    ……………………………………………….. 


