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Inleiding  
 
In september en oktober 2009 heeft de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) onderzoek gedaan naar 
de hoogte van de huur van studentenkamers aan de hand van het puntensysteem van de 
Huurcommissie.1 Gewapend met laptops en folders ging de LSVb naar hogescholen en universiteiten 
om de studenten te benaderen. Ruim 26000 studenten zijn naar de website www.checkjekamer.nl 
gegaan om door middel van een vragenlijst de kale huur2 van hun onzelfstandige kamer te 
controleren. Het puntensysteem van de Huurcommissie is vastgesteld aan de hand van een aantal 
vragen. Elke vraag is gekoppeld aan een aantal (min)punten en dit betreft vragen zoals: deel je een 
badkamer? Hoe groot is je kamer? Wat is de grootte van de gemeenschappelijke, verwarmde 
ruimtes? Mag je er warme maaltijden klaar maken? Aan het einde van de vragenlijst krijgt de student 
te zien wat wettelijk de maximale huurprijs is. Wettelijk de maximale huurprijs heeft dus betrekking 
op grootte van de kamer en dergelijke en het betreft dus geen servicekosten of gas, water en licht. 
 
Deze site is voor het eerst in 2007 gelanceerd en bleek toen al een groot succes met ruim 9000 
respondenten. Uit dat onderzoek bleek dat in 2007 40% van de respondenten te veel huur betaalden 
en dat van deze studenten sommige zelfs €100 te veel per maand betaalden. De LSVb heeft op dat 
moment aan de bel getrokken dat er maatregels getroffen moesten worden maar uit dit onderzoek 
blijkt dat de situatie er niet beter op is geworden. 
 
Sterker nog, 67% van de respondenten betaalt te veel huur voor hun onzelfstandige kamer. 
Gemiddeld gezien betaalt deze groep studenten €65,37 te veel per maand, wat neerkomt op een 
jaarlijks bedrag van €784,44. De gemiddelde kale huurprijs voor een onzelfstandige kamer is 
Nederland is €269,92 voor een kamer van gemiddeld 17m2. Het bedrag wat studenten jaarlijks te 
veel betalen aan kale huur is dus bijna drie maanden de gemiddelde huurprijs. 
 
Dit rapport geeft decentraal een overzicht van de resultaten van www.checkjekamer.nl voor de 
onzelfstandige kamerhuur. De cijfers worden vergeleken met de cijfers van 2007, het eerste jaar dat 
de check je kamer week werd georganiseerd. Er is hier voor gekozen omdat op deze manier een goed 
overzicht geboden kan worden van de ontwikkelingen. Hoe was het twee jaar geleden en hoe is deze 
situatie nu? Ook wordt de situatie in de steden vergeleken met het landelijke gemiddelde om het in 
perspectief te plaatsen.  
 
Naast het controleren van de huurprijs vroeg de LSVb ook naar de brandveiligheid in 
studentenhuizen (heeft je studentenhuis een rookmelder?) en de servicekosten van studenten 
(worden de servicekosten gespecificeerd door de verhuurder?) . Ook de resultaten van de 
brandveiligheid verdienen aandacht en daarom is de LSVb is gesprek met het ministerie van VROM 
om te kijken hoe er meer aandacht onder studenten kan komen over dit onderwerp.  
 
In dit rapport worden eerst de diverse conclusies gegeven en in de bijlage zijn de decentrale cijfers te 
vinden van de resultaten van de onzelfstandige huurprijs, brandveiligheid en servicekosten. Bij deze 
decentrale cijfers is een korte beschrijving gegeven van de resultaten per stad. Ook is er een korte 
factsheet meegenomen van de kamernoodenquête van de LSVb waarin wordt onderzocht hoelang 
studenten zoeken naar een kamer en wat de gemiddelde reistijd is van hun woonplaats naar 
onderwijsinstelling. 

                                                           
1
 Het puntensysteem zoals gehanteerd vanaf 1 juli 2009 [www.huurcommissie.nl]. Elke vraag staat voor een 

aantal (min)punten en het totaal aantal punten geeft de wettelijke maximale kale huurprijs. 
2
 De kale huur is de huur exclusief gas, licht, water en servicekosten. 

http://www.checkjekamer.nl/
http://www.checkjekamer.nl/
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Conclusie – onzelfstandige kamers 
 

De situatie op de studentenwoningmarkt is schrikbarend. Ruim 67% van de studenten betaalt 
landelijk gezien te veel huur en het bedrag dat studenten gemiddeld te veel betalen, varieert van 
€53,16 in Haarlem tot €88,64 in Nijmegen. Deze bedragen zijn echt gigantisch. Een gemiddelde 
student in Nijmegen betaalt bijvoorbeeld €1063 per jaar te veel. Dit is bijna twee derde van het 
reguliere collegegeld dat een student moet betalen.  
 
Er zijn verschillende oorzaken van deze hoge huurprijzen. Zo is het aanbod van studentenkamers veel 
minder dan de vraag. Hierdoor kunnen verhuurders profiteren van die situatie. Zij kunnen grote 
bedragen aan huur vragen omdat zij weten dat de nood onder studenten hoog is. Een student heeft 
soms geen andere keuze vanwege de reistijd om op kamers te gaan wonen waardoor zij snel 
genoegen zullen nemen met een te dure kamer.  
 
De LSVb is van mening dat het bouwen van meer studentenkamers zal bijdragen aan het afnemen 
van deze hoge huurprijzen. Hier ligt een taak voor zowel de particuliere verhuurders in spé als 
woningcorporaties, maar ook de overheid moet niet worden vergeten. Het is namelijk aan de 
overheid om de wetgeving aan te passen of te introduceren om de investeringen die nodig zijn om de 
situatie te verbeteren, te stimuleren.  
 
Er zijn meerdere manieren om malafide verhuurders aan te pakken. Zo moeten meer 
studentensteden in Nederland huurteams instellen. In onder andere Amsterdam, Nijmegen en 
Utrecht zijn deze teams al zeer actief en vooral in Nijmegen zijn de huurteams succesvol. Dat de 
situatie in Nijmegen zo schrijnend is, komt wellicht door de onbekendheid van de huurteams. Bij 
deze huurteams zijn namelijk experts op het gebied van de rechten van de studenten werkzaam en 
zij zetten zich dan ook in om studenten zich bewust te maken van deze rechten. Daarnaast 
onderzoeken zij de mogelijkheden voor studenten om huurverlaging aan te vragen en zij staan de 
studenten bij tijdens dit proces. Veel studenten zijn alleen op de hoogte van het bestaan van de 
huurcommissies en de drempel om naar de commissie te stappen is voor veel studenten hoog. Zo 
moeten studenten betalen om een procedure in gang te stellen (dit bedrag krijgen zij terug indien zij 
in het gelijk worden gesteld) en komt er veel aan te pas om een procedure op gang te krijgen. 
Huurteams kunnen dus een belangrijke rol spelen in dit proces. De LSVb vindt dit een goed initiatief 
en hoopt dan ook dat de overheid inziet dat huurteams noodzakelijk zijn na het zien van deze cijfers 
en dat zij gemeentes zullen stimuleren dergelijke teams in te zetten.  
 
Daarnaast kan de LSVb zelf ook veel doen om studenten bewuster te maken van hun rechten. Zo 
heeft de LSVb een studentenlijn waar studenten terecht kunnen met hun vragen over huurprijzen en 
dergelijke. De studentenlijn is een juridische dienst die de LSVb gratis biedt aan studenten. Daar 
kunnen zij advies krijgen, voorlichting en ondersteuning indien dit nodig is. De studentenlijn is elke 
werkdag van 11.00 tot 17.00 bereikbaar op het nummer 030-231 30 29 of via de e-mail: 
studentenlijn@lsvb.nl. Daarnaast zal de LSVb door middel van een landelijke check je kamer week 
meer aandacht vragen voor de wettelijke maximale huurprijs. 
 
In de bijlage staat de statistieken van de onzelfstandige kamerhuur. In een oogopslag is te zien welke 
studentenstad het duurste is om te wonen en welke stad de grootste gemiddelde kamer heeft. Ook 
is in een ranking aangegeven welke stad het duurste is in m2 en ook het percentage studenten dat te 
veel huur betaalt en het bedrag dat studenten gemiddeld te veel betalen is meegenomen. Tot slot is 
er nog een overzichtstabel gemaakt met alle cijfers op een rij.  

mailto:studentenlijn@lsvb.nl
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Onzelfstandige kamers - decentrale cijfers  
 
Amsterdam 
1872 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €272,03 
Oppervlakte  16,82m2 

Prijs per m2  €16,17 
% te hoge huur  69% 
Gemiddeld te veel €66, - 
 
Toelichting: 
In 2007 was de gemiddelde kale huur voor een kamer in Amsterdam nog €311,65 en dat is nu 
€272,03. Dit betekent een daling van 12%, oftewel €39,62 en dat is een positieve ontwikkeling. Daar 
tegenover staat echter dat 67% van de studenten in Amsterdam te veel huur betaalt. Gemiddeld 
betalen deze studenten €66 te veel per maand. Dat is onacceptabel, ondanks de aanwezigheid van 
huurteams in Amsterdam betalen te veel studenten nog steeds te veel huur. De LSVb heeft het 
vermoeden dat ondanks de mogelijkheid om naar een huurteam te stappen, veel studenten niets 
durven in te brengen tegen hun verhuurder of dat zij niet weten wat de mogelijkheden zijn om 
stappen te ondernemen tegen hun verhuurder. 
 
Amstelveen 
85 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €269,47 
Oppervlakte  17,92m2 

Prijs per m2  €15,04 
% te hoge huur  57% 
Gemiddeld te veel €57,20 
 
Toelichting: 
In 2007 zijn er geen studenten, woonachtig in Amstelveen, die de vragenlijst op 
www.checkjekamer.nl hebben ingevuld. Dit jaar zijn er 85 studenten geweest, daarvan betaalde 57% 
te veel huur. Gemiddeld betaalden zij €57,20 te veel aan kale huur. In Amstelveen zijn geen 
huurteams, maar deze bewoners hebben wel de mogelijkheid om naar huurteams in Amsterdam te 
stappen. Ook hier zal de magere bekendheid van huurteams een rol spelen bij het niet verlagen van 
de kale huur naar de wettelijke maximale hoogte.  
 
Arnhem 
449 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €264,29 
Oppervlakte  16,60m2 

Prijs per m2  €15,92 
% te hoge huur  64% 
Gemiddeld te veel €62,04 
 
Toelichting: 
In het onderzoek van 2007 waren Arnhem en Nijmegen samengevoegd maar gezien het grote aantal 
respondenten is er voor gekozen om een scheiding aan te brengen in deze twee steden. In Arnhem 
betaalt 64% van de respondenten te veel kale huur en gemiddeld betalen zij €62,04 te veel. Landelijk 

http://www.checkjekamer.nl/
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gezien is Arnhem een van de goedkoopste steden om in te wonen. Daar staat tegenover dat zij 
gemiddeld gezien, de kleinste kamers van Nederland heeft.  
 
Breda 
961 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €278,86 
Oppervlakte  17,40m2 

Prijs per m2  €16,03 
% te hoge huur  71% 
Gemiddeld te veel €71,29 
 
Toelichting: 
Uit ons onderzoek van 2007 bleek dat 41% van de respondenten te veel huur betaalde. Nu blijkt dat 
in twee jaar dit percentage is gestegen naar 71%. Gemiddeld betalen deze studenten €71,29 te veel. 
Niet alleen het percentage te veel betalende studenten is gestegen, ook de gemiddelde kale huur is 
gestegen met ongeveer 7% (€261,65 in 2007 tegenover €278,86 in 2009). Dit vindt de LSVb een 
schokkende ontwikkeling en waarschijnlijk is deze stijging te wijten aan het ontbreken van 
huurteams in Breda.  
 
Delft 
1308 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €261,85 
Oppervlakte  17,62m2 

Prijs per m2  €14,86 
% te hoge huur  65% 
Gemiddeld te veel €56,05 
 
Toelichting: 
In 2007 had Delft de twijfelachtige eer om gemiddeld de een na kleinste kamers van Nederland te 
herbergen met 15,95m2. Nu is Delft de nummer acht op de lijst met grootste studentenkamers met 
een gemiddelde kamergrootte van 17,62m2 en dit voor een gemiddelde prijs van €261,85. Dit 
betekent een stijging van €34,98. Een kanttekening hierbij is wel dat studenten in 2007 gemiddeld 
meer betaalden per m2 (€15,76) als dat nu het geval is (€14,86). Het bedrag dat studenten gemiddeld 
te veel betalen per maand is een van de laagste in Nederland maar nog steeds betaalt 65% van de 
studenten in Delft te veel.  
 
Den Haag 
525 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €263,31 
Oppervlakte  17,60m2 

Prijs per m2  €14,96 
% te hoge huur  66% 
Gemiddeld te veel €57,46 
 
Toelichting: 
Waar studenten in deze stad in 2007 gemiddeld €272,50 per maand betaalden, betalen studenten nu 
€263,31 gemiddeld per maand. Ook de gemiddelde prijs per m2 is gedaald van €16,42 naar €14,96. 
De kamers zijn gemiddeld wel kleiner (17,60m2). Landelijk gezien is Den Haag geen uitzondering op 
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de gemiddelde cijfers, al is het bedrag dat studenten gemiddeld te veel betalen wel lager met €57,46 
waardoor deze in de top 5 staat van steden met minst teveel betalende studenten.  
 
Deventer 
123 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €269,60 
Oppervlakte  15,92m2 

Prijs per m2  €16,93 
% te hoge huur  69% 
Gemiddeld te veel €70,72 
 
Toelichting: 
Deventer zit in de middenmoot als het gaat om de gemiddelde kamerhuur met een huur van 
€269,60. Deze stad behoort echter wel tot een van de steden met de meest te veel betalende 
studenten (69%). Daarnaast behoort Deventer tot de top 5 van te veel betaalde huur in euro’s. In 
vergelijking met de cijfers van 2007 is de situatie niet verbeterd. De gemiddelde huurprijs is omhoog 
gegaan met 14% en ook het aantal studenten dat te veel huur betaalt is omhoog gegaan van 22% 
naar 69%.  
 
Diemen 
30 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €281, - 
Oppervlakte  17,82m2 

Prijs per m2  €15,77 
% te hoge huur  69% 
Gemiddeld te veel €77,95 
 
Toelichting: 
In het vorige onderzoek was Diemen samengevoegd met Amsterdam maar gezien het bestaan van 
sSt… (een lokale lidbond van de LSVb) in Diemen, is er voor gekozen om Diemen deze keer apart mee 
te nemen in het onderzoek. Landelijk gezien zijn de kamers in Diemen de duurste kamers in 
Nederland met een gemiddelde huurprijs van €281, - per maand. Wel behoren de kamers in Diemen 
landelijk gezien ook tot een van de grootste met 17,82m2. Ook is Diemen een van de koplopers als 
het aankomt op het bedrag dat studenten gemiddeld te veel betalen voor een kamer (€77,95). 
 
Ede en Wageningen 
510 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €270,93 
Oppervlakte  17,35m2 

Prijs per m2  €15,62 
% te hoge huur  70% 
Gemiddeld te veel €65,49 
 
Toelichting: 
Ede en Wageningen zijn landelijk gezien de middenmoot. De enige uitschieter is het percentage van 
te veel betalende studenten met 70%. Dit is overigens een forse verhoging want volgens het 
onderzoek van 2007 betaalde 31% van de studenten te veel. Ook de gemiddelde huur voor een 
kamer in Ede en Wageningen is fors omhoog gegaan van €220,71 naar €270,93 wat een verhoging is 
van 19%. Wel is de gemiddelde kamer groter dan in 2007 (van 16,84m2 naar 17,35m2). 
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Eindhoven 
1295 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €267,29 
Oppervlakte  18,05m2 

Prijs per m2  €14,81 
% te hoge huur  66% 
Gemiddeld te veel €61,01 
 
Toelichting: 
Een kamer in Eindhoven kost gemiddeld €267,29 en dat is een van de goedkoopste kamers, 
gemiddeld gezien, in Nederland. In vergelijking met de ranking in 2007 is er niet veel veranderd wat 
dat betreft. Wel is de gemiddelde huur van een kamer hoger geworden want in 2007 betaalde een 
student €220,33. Wel heeft Eindhoven, gemiddeld gezien, een van de grootste kamers in Nederland. 
Eindhoven is daarmee de goedkoopste stad per m2. Helaas betaalt 66% van de studenten in 
Eindhoven nog steeds te veel huur. 
Enschede en Hengelo 
653 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €272,17 
Oppervlakte  17,25m2 

Prijs per m2  €15,77 
% te hoge huur  68% 
Gemiddeld te veel €88,64 
 
Toelichting: 
In 2007 waren de steden Enschede en Hengelo nog de absolute testwinnaars maar in 2009 is dit 
helaas niet het geval. Sterker nog, Enschede en Hengelo staan in de top 5 van de duurste steden om 
in te wonen als student met een gemiddelde kamerhuur van €272,17. Ook het aantal studenten dat 
te veel huur betaalt, is fors omhoog gegaan met 70% want in 2007 betaalde slechts 20% te veel, nu is 
dat 68%. De situatie in Enschede en Hengelo is dan ook verontrustend en daar moet iets aan gedaan 
worden.  
 
Groningen 
4802 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €267.26 
Oppervlakte  17,55m2 

Prijs per m2  €15,23 
% te hoge huur  66% 
Gemiddeld te veel €62,23 
 
Toelichting: 
Net als Deventer behoort Groningen tot de middenmoot. De kamerhuur ligt niet ver van het 
landelijke gemiddelde af en ook de gemiddelde kamergrootte is ongeveer gelijk. Dit wil niet zeggen 
dat de situatie in Groningen niet is verergerd. In 2007 betaalden ongeveer 34% te veel, dat is nu 66%. 
Dit moet in de gaten gehouden worden. Het is te hopen dat deze resultaten de gemeente er toe 
zetten geld te investeren in deze huurteams want gemiddeld gezien betaalt een student €62,23 te 
veel per maand.  
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Haarlem 
276 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €259,66 
Oppervlakte  17,10m2 

Prijs per m2  €15,18 
% te hoge huur  65% 
Gemiddeld te veel €53,16 
 
Toelichting: 
Haarlem is de goedkoopste stad om in te wonen met een gemiddelde kamerhuur van €259,66. 
Helaas betaalt nog steeds 65% van de studenten te veel huur, al zijn zij wel de studenten die het 
laagste bedrag te veel betalen. Kortom: indien er al een winnaar aangewezen kan worden, zou 
Haarlem een serieuze kanshebber zijn.  
 
Leeuwarden 
343 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €268,74 
Oppervlakte  17,22m2 

Prijs per m2  €15,60 
% te hoge huur  63% 
Gemiddeld te veel €67,76 
 
Toelichting: 
Landelijk gezien zit Leeuwarden rond het gemiddelde, de enige uitschieter is de ‘te veel betaalde 
huur in euro’s, daar staat de stad in de top 10 met een bedrag van €67,76. In Leeuwarden betaalt 
ongeveer 63% van de studenten te veel huur. Dit is relatief laag in vergelijking met andere 
studentensteden. Wel is de gemiddelde prijs per m2 omlaag gegaan naar €15,60 (in 2007 was dit 
bedrag nog €16,10) maar de gemiddelde kamer is ook iets kleiner in vergelijking met 2007.  
 
Leiden 
1069 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €269,86 
Oppervlakte  17,29m2 

Prijs per m2  €15,61 
% te hoge huur  66% 
Gemiddeld te veel €61,58 
 
Toelichting: 
In vergelijking met cijfers van 2007 is Leiden een van de weinige steden waar de gemiddelde 
kamerhuur is gedaald met ongeveer €6, - per maand. Wel betaalt 66% van de studenten te veel huur. 
Landelijk gezien zit Leiden niet ver van het gemiddelde af, de enige uitschieter naar beneden is het 
bedrag dat studenten te vee betalen per maand met €61,58. 
 
Maastricht, Heerlen en Sittard 
695 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €264,86 
Oppervlakte  16,93m2 

Prijs per m2  €15,64 
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% te hoge huur  66% 
Gemiddeld te veel €61,93 
 
Toelichting: 
In de drie steden in Zuid-Limburg is veel veranderd sinds 2007. De gemiddelde huurprijs is omhoog 
gegaan met ongeveer €20, - per maand en de gemiddelde kamer is kleiner. Ook betalen meer 
studenten te veel huur (46% in 2007 en nu 66%). Een student in een van deze drie steden is relatief 
goedkoop uit want Maastricht/Heerlen/Sittard staat in de top 5 van minst dure steden. Het bedrag 
dat studenten te veel betalen per maand ligt iets onder het landelijke gemiddelde met €61,93.  
 
Middelburg& Vlissingen 
61 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €278,92 
Oppervlakte  18,41m2 

Prijs per m2  €15,15 
% te hoge huur  74% 
Gemiddeld te veel €59,26 
 
Toelichting: 
In het vorige onderzoek zijn Middelburg en Vlissingen niet meegenomen maar gezien de schokkende 
resultaten dit jaar is besloten Middelburg en Vlissingen dit keer wel mee te nemen. Met een 
gemiddelde kamerhuur van €278,92 per maand zijn Middelburg en Vlissingen twee van de duurste 
steden van Nederland met alleen Diemen en ’s-Hertogenbosch boven zich. Daar staat tegenover dat 
de kamers in Middelburg en Vlissingen wel groter zijn (ruim 1m2 vergeleken het landelijke 
gemiddelde). Helaas betaalt wel 74% van de studenten daar te veel huur. Wellicht heeft het 
ontbreken van huurteams in Zeeland daar mee te maken.  
 
Nijmegen 
2475 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €265,84 
Oppervlakte  17,24m2 

Prijs per m2  €15,42 
% te hoge huur  75% 
Gemiddeld te veel €78,41 
 
Toelichting: 
Ook de situatie in Nijmegen is schokkend: 75% van de studenten in Nijmegen betaalt te veel huur en 
gemiddeld betalen zij €78,41 te veel per maand. Met beide cijfers scoort Nijmegen helaas erg hoog 
(de stad is zelfs koploper als het gaat om het percentage te veel betalende studenten). De 
gemiddelde huurprijs ligt wel onder het landelijk gemiddelde dus dat is relatief positief. De verklaring 
voor het hoge percentage te veel betalende studenten is moeilijk te geven. Huurteams zijn namelijk 
zeer actief in Nijmegen en zijn ook succesvol. Wellicht weten te weinig studenten af van het bestaan 
van de huurteams. 
 
‘s-Hertogenbosch 
210 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €284,55 
Oppervlakte  18,45m2 

Prijs per m2  €15,42 
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% te hoge huur  71% 
Gemiddeld te veel €63,97 
 
Toelichting: 
Studenten in ’s-Hertogenbosch betalen gemiddeld €284,55 en daarmee krijgt deze stad de 
oneervolle vermelding ‘duurste studentenstad’. In 2007 was ’s-Hertogenbosch een relatief goedkope 
stad maar in twee jaar is de huur dramatisch gestegen met bijna 20%. Daarnaast betaalt ruim 70% 
van de studenten te veel huur voor hun kamer van gemiddeld 18,45m2 (landelijk gezien wel de 
grootste kamer). Met een gemiddelde van €63,97 per maand wat studenten te veel betalen aan 
huur, behoort ’s-Hertogenbosch tot de middenmoot maar de andere gegevens tonen aan dat de 
situatie in deze stad moet verbeteren. De slechte situatie heeft wellicht te maken met het ontbreken 
van een huurteam.  
 
Rotterdam 
1214 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €270,17 
Oppervlakte  17,28m2 

Prijs per m2  €15,64 
% te hoge huur  68% 
Gemiddeld te veel €66,79 
 
Toelichting: 
De situatie in Rotterdam verschilt niet veel met de landelijke situatie. In vergelijking met 2007 
verdient de situatie in Rotterdam wel aandacht want de gemiddelde kamerhuur is omhoog gegaan 
met ongeveer €13 en de gemiddelde kamer is ook kleiner geworden (van 19,88m2 naar 17,29m2). 
Ook het aantal studenten dat te veel huur betaalt, is gestegen van 29% naar 68%.  
 
Tilburg 
1636 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €269,97 
Oppervlakte  17,61m2 

Prijs per m2  €15,33 
% te hoge huur  68% 
Gemiddeld te veel €69,50 
 
Toelichting: 
Landelijk gezien is Tilburg geen uitzondering op de gemiddelde kamerhuur, oppervlakte, prijs per m2, 
percentage te hoge huur en het gemiddelde bedrag dat studenten te veel betalen. De gemiddelde 
kamerhuur is echter wel gestegen met €43, - en ook het percentage studenten dat te veel huur 
betaalt, is gestegen van 53% (in 2007 al een van de koplopers) naar 68% (nog steeds in de top 10). 
 
Utrecht 
4853 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €268,46 
Oppervlakte  17,76m2 

Prijs per m2  €15,11 
% te hoge huur  67% 
Gemiddeld te veel €66,02 
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Toelichting: 
Net als in 2007 hebben de studenten in Utrecht massaal meegedaan aan de check je kamer week 
met 4853 volledig ingevulde testen. In Utrecht is niet veel veranderd sinds 2007. De gemiddelde 
kamerhuur is gestegen met slechts €1, - en de gemiddelde kamer is 2m2 groter in vergelijking met 
2007. Het logische gevolg is dat de gemiddelde prijs per m2 is gedaald naar €15, -. Het aantal 
studenten dat te veel huur betaalt, is gestegen naar 67%. Landelijk gezien is er geen uitschieter te 
noteren in Utrecht.  
 
Zwolle 
556 respondenten met een volledig ingevulde test 
Gemiddelden: 
Huurprijs  €269,12 
Oppervlakte  17,80m2 

Prijs per m2  €15,12 
% te hoge huur  64% 
Gemiddeld te veel €59,06 
 
Toelichting: 
Studenten in Zwolle hebben een relatief grote kamer met 17,80m2. Met een gemiddelde kamerhuur 
van €269,12 zit Zwolle niet ver van het landelijke gemiddelde af. In deze studentenstad betaalt 
ongeveer 64% van de studenten te veel huur en zij betalen gemiddeld €59, - per maand te veel. Met 
dit bedrag behoort Zwolle tot de onderste vijf van ‘te veel betaalde huur in euro’s. In vergelijking met 
2007 is er niet heel veranderd: de kamers zijn iets kleiner en ook de gemiddelde prijs per m2 is gelijk 
gebleven. Alleen de gemiddelde kamerhuur is met €15, - omhoog gegaan. 
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Statistieken 
 
Duurste kamer (gemiddelde): 

1. ’s-Hertogenbosch  €284,55 
2. Diemen   €281, - 
3. Middelburg/Vlissingen  €278,92 
4. Breda    €278,86 
5. Enschede/Hengelo  €272,17 
6. Amsterdam   €272,03 
7. Ede/Wageningen  €270,93 
8. Rotterdam   €270,17 
9. Tilburg    €269,97 
10. Leiden    €269,86 
11. Deventer   €269,60 
12. Amstelveen   €269,47 
13. Zwolle    €269,12 
14. Leeuwarden   €268,74 
15. Utrecht    €268,46 
16. Eindhoven   €267,29 
17. Groningen   €267,26 
18. Nijmegen   €265,84 
19. Maastricht/Sittard/Heerlen €264,86 
20. Arnhem   €264,29 
21. Den Haag   €263,31 
22. Delft    €261,85 
23. Haarlem   €259,66 

 
Grootste kamer (gemiddelde) 

1. ’s-Hertogenbosch  18,45m2 
2. Middelburg/Vlissingen  18,41m2 
3. Eindhoven   18,05m2 
4. Amstelveen   17,92m2 
5. Diemen   17,82m2 
6. Zwolle    17,80m2  
7. Utrecht    17,76m2 
8. Delft    17,62m2 
9. Tilburg    17,61m2 
10. Den Haag   17,60m2 
11. Groningen   17,55m2 
12. Breda    17,40m2 
13. Ede/Wageningen  17,35m2 
14. Leiden    17,29m2 
15. Rotterdam   17,28m2 
16. Enschede/Hengelo  17,25m2 
17. Nijmegen   17,24m2 
18. Leeuwarden   17,22m2 
19. Haarlem   17,10m2 
20. Maastricht/Sittard/Heerlen 16,93m2 
21. Amsterdam   16,82m2 
22. Arnhem   16,60m2 
23. Deventer   15,92m2 
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Prijs per m2 

1. Deventer   €16,93 
2. Amsterdam   €16,17 
3. Breda    €16,03 
4. Arnhem   €15,92 
5. Enschede/Hengelo  €15,77 

Diemen    
6. Maastricht/Sittard/Heerlen €15,64 

Rotterdam    
7. Ede/Wageningen  €15,62 
8. Leiden    €15,61 
9. Leeuwarden   €15,60 
10. Nijmegen   €15,42 

’s-Hertogenbosch   
11. Tilburg    €15,33 
12. Groningen   €15,23 
13. Haarlem   €15,18 
14. Middelburg/Vlissingen  €15,15 
15. Zwolle    €15,12 
16. Utrecht    €15,11 
17. Amstelveen   €15,04 
18. Den Haag   €14,96 
19. Delft    €14,86 
20. Eindhoven   €14,81 

 
Te veel betalende huurders in procenten 

1. Nijmegen   75,05% 
2. Middelburg/Vlissingen  74,19% 
3. ’s-Hertogenbosch  70,70% 
4. Breda    70,65% 
5. Ede/Wageningen  69,74% 
6. Amsterdam   69,39% 
7. Deventer   69,35% 
8. Diemen   68,74% 
9. Tilburg    68,61% 
10. Enschede/Hengelo  68,45% 
11. Rotterdam   68,13% 
12. Utrecht    66,55% 
13. Den Haag   66,48% 
14. Leiden    66,24% 
15. Groningen   66,18% 
16. Eindhoven   66,17% 
17. Maastricht/Sittard/Heerlen 65,66% 
18. Delft    64,66% 
19. Haarlem   64,48% 
20. Arnhem   63,77% 
21. Zwolle    63,59% 
22. Leeuwarden   62,53% 
23. Amstelveen   56,52% 
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Te veel betaalde huur in euro’s 

1. Enschede   €88,64 
2. Nijmegen   €78,41 
3. Diemen   €77,95 
4. Breda    €71,29 
5. Deventer   €70,72 
6. Tilburg    €69,50 
7. Leeuwarden   €67,76 
8. Rotterdam   €66.79 
9. Amsterdam   €66, - 
10. Utrecht    €66,02 
11. Ede/Wageningen  €65,49 
12. ’s-Hertogenbosch  €63,97 
13. Groningen   €62,23 
14. Arnhem   €62,04 
15. Maastricht/Sittard/Heerlen €61,93 
16. Leiden    €61,58 
17. Eindhoven   €61,01 
18. Middelburg/Vlissingen  €59,26 
19. Zwolle    €59,06 
20. Den Haag   €57,46 
21. Amstelveen   €57,20 
22. Delft    €56,05 
23. Haarlem   €53,16 

 

Stad Aantal Prijs Gem. m2 € per m2 % te veel € te veel 

Amsterdam 1872 €272,03 16,82 m2 €16,17 69,39% €66, - 

Amstelveen 85 €269,47 17,92 m2 €15,04 56,52% €57,20 

Arnhem 449 €264,29 16,60 m2 €15,92 63,77% €62,04 

Breda 961 €278,86 17,40 m2 €16,03 70,65% €71,29 

Delft 1308 €261,85 17,62 m2 €14,86 64,66% €56,05 

Den Haag 525 €263,31 17,60 m2 €14,96 66,48% €57,46 

Deventer 123 €269,60 15,92 m2 €16,93 69,35% €70,72 

Diemen 30 €281, - 17,82 m2 €15,77 68,75% €77,95 

Ede/Wageningen 510 €270,93 17,35 m2 €15,62 69,74% €65,49 

Eindhoven 1295 €267,29 18,05 m2 €14,81 66,17% €61,01 

Enschede/Hengelo 653 €272,17 17,25 m2 €15,77 68,45% €88,64 

Groningen 4802 €267,26 17,55 m2 €15,23 66,18% €62,23 

Haarlem 276 €259,66 17,10 m2 €15,18 64,48% €53,16 

Leeuwarden 343 €268,74 17,22 m2 €15,60 62,53% €67,76 

Leiden 1069 €269,86 17,29 m2 €15,61 66,24% €61,58 

Maastricht/Sittard/Heerlen 695 €264,86 16,93 m2 €15,64 65,66% €61,93 

Middelburg/Vlissingen 61 €278,92 18,41 m2 €15,15 74,19% €59,26 

Nijmegen 2475 €265,84 17,24 m2 €15,42 75,05% €78,41 

’s-Hertogenbosch 210 €284,55 18,45 m2 €15,42 70,70% €63,97 

Rotterdam 1214 €270,17 17,28 m2 €15,64 68,13% €66,79 

Tilburg 1636 €269,97 17,61 m2 €15,33 68,61% €69,50 

Utrecht 4853 €268,46 17,76 m2 €15,11 66,55% €66,02 

Zwolle 556 €269,12 17,80 m2 €15,12 63,59% €59,06 

Landelijk gemiddelde 26001 €269,92 17,42 m2 €15,49 67,21% €65,37 
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Inleiding - Brandveiligheid 
 
Niet alleen besteedt de LSVb tijdens de check je kamer week aandacht aan de onzelfstandige huur, 
maar ook aan de brandveiligheid. Vooral studentenhuizen van particuliere verhuurders verkeren 
vaak in een oude staat en door de wisselende samenstelling van bewoners is er nauwelijks sprake 
van een gezamenlijk verantwoordelijkheidgevoel. In de editie van 2007 is er naar een deel van het 
beleidsplan van de gemeente Nijmegen verwezen en omdat dat citaat een correcte weergave van de 
situatie weergeeft, wordt dit citaat nogmaals gebruikt: 
 
‘[kamerverhuurpanden] worden over het algemeen bewoond op een wijze die wordt gekenmerkt door 
een verminderde verantwoordelijkheid voor het geheel; de zorg van de bewoners voor het door hen 
gehuurde beperkt zich veelal tot de kamer(s) die zij bewonen, terwijl de aandacht voor de 
gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen meestel niet erg groot is.’ 
 
‘[…]Eigenaren van de [kamerverhuurpanden] laten het nogal eens afweten als het gaat om hun 
onderhoudsverplichtingen, met alle risico’s van dien. Bewoners zijn op hun beurt niet echt in staat 
jegens de eigenaar een vuist te maken. Als zij niet bereid zijn de aanwezige gebreken te accepteren, 
zit er vaak niets anders op dan een andere kamer te zoeken. Dat is in een studentenstad als Nijmegen 
nog altijd niet eenvoudig.’ 
 
Er zijn dus verschillende actoren van belang: niet alleen de gemeente en de verhuurder maar ook de 
student zelf is een belangrijke actor. Zij moeten de verhuurder aanspreken op de gebreken in het 
huis en het is de taak van de verhuurder om deze zaken vervolgens op orde te maken. De gemeente 
kan hierin een rol spelen door studenten voor te lichten en bewust te maken van het belang van 
brandveiligheid.  
 
De vragenlijst over de brandveiligheid is ingevuld door 1564 studenten in heel Nederland. Hen is 
gevraagd wat hun huidige woonsituatie is, of er een rookmelder aanwezig is in het pand, of zij weten 
waar het blusmaterieel te vinden is. Maar ook hoe snel zij het gebouw kunnen verlaten indien er 
brand is, of er veel verlengsnoeren (nodig) zijn en tot slot of er ook oude apparaten in het pand 
aanwezig zijn. Met deze vragen heeft de LSVb een goede indruk gekregen van de situatie met 
betrekking tot de brandveiligheid in studentenhuizen.  
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Brandveiligheid  
 
Woonsituatie 
Met 5 of minder personen in een studentenhuis  52% 
Met meer dan 5 personen in een studentenhuis  30% 
In een appartement, antikraak of overig   18% 
 
Iets meer dan de helft van de studenten woont in een studentenhuis met vijf of minder personen. Er 
zijn gemeentes die aparte regelingen hebben getroffen voor grotere studentenhuizen maar voor het 
overzicht is er voor gekozen deze cijfers niet apart weer te geven.  
 
Brand- of rookmelder 
Ja        35% 
Ja, op elke verdieping minstens een    36% 
Nee        29% 
 
Bij deze vraag werd gevraagd of er een rook- of brandmelder aanwezig was in het pand en bij iets 
meer dan een derde van de studenten is een melder aanwezig op elke verdieping. Een rook- of 
brandmelder is namelijk belangrijk bij een beginnende brand. Alleen zo kunnen de studenten hun 
huis veilig en op tijd verlaten. Dat 29% geen rook- of brandmelder heeft, is onacceptabel en daar 
moet hoognodig iets aan veranderen.  
 
Blusmateriaal 
Tuurlijk en ik weet hoe ik ze moet gebruiken   20% 
Dat hangt ergens…      48% 
Nee        32% 
 
Studenten werd gevraagd of er blusmateriaal (zoals blusdeken, brandblusser of –slang) aanwezig is 
en ook werd hen gevraagd of zij wisten hoe zij dit moesten gebruiken. Bijna de helft van de 
studenten weet niet precies waar het blusmateriaal hangt en dat is zeer slechte situatie. Studenten 
moeten te allen tijden weten waar het blusmateriaal te vinden is om eventueel levens te kunnen 
redden. Dat maar 20% van de studenten daadwerkelijk weet waar zij dit kunnen vinden en hoe ze er 
mee om moeten gaan, is alarmerend en daar moet snel iets aan veranderen. 
 
Verlaten gebouw 
Snel, zelfs met een slaperig hoofd    57% 
Middel, de route is soms geblokkeerd    37% 
Langzaam, vluchtroute?     6% 
 
Veel studentenhuizen zijn krap ingedeeld en er staan vaak spullen in de gang. Dit is natuurlijk geen 
groot probleem, tot er brand uit breekt. In 37% van de studentenhuizen wordt de route geblokkeerd 
door onder andere kasten of kratten. Dit zorgt ervoor dat de studenten hun huis/kamer niet snel 
kunnen verlaten. Bij 6% van de studentenhuizen ontbreekt een vluchtroute of weten zij niet hoe zij 
het snelste het huis uit kunnen. Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bewoners. 
Samen moeten zij er voor zorgen dat de route niet geblokkeerd wordt en dat zij weten waar de route 
precies loopt. Gelukkig is deze gezamenlijke verantwoordelijkheid bij 57% van de studentenhuizen 
aanwezig.  
 
Verlengsnoeren 
Nee, alles zit in de muur geplugd    11% 
Hier en daar een verlengsnoer     70% 
Ja, ons huis hangt aan elkaar met verlengsnoeren  19% 
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Studenten hebben tegenwoordig een televisie, wekkerradio, laptop, dvd speler en nog veel meer 
elektronische apparatuur in hun kamer staan en deze hebben natuurlijk allen stroom nodig. 
Daarnaast moet een telefoon of i-pod worden opgeladen en hebben zij nog meer stopcontacten 
nodig. Een huis is er vaak niet opgebouwd dat er zoveel apparatuur in huis is en dus moeten 
studenten soms noodgedwongen een verlengsnoer gebruiken. Dit is natuurlijk niet erg, zolang er niet 
te veel verlengsnoeren aan elkaar zijn verbonden. Maar soms heeft een student maar twee 
stopcontacten en dat is natuurlijk weinig. Een te grote belasting zorgt voor een onveilige situatie 
omdat het de kans op kortsluiting en brand verhoogt. Slechts 11% van de studenten kan al zijn of 
haar apparatuur veilig in een muur pluggen. 70% van de studenten moet af en toe een verlengsnoer 
gebruiken. Bij 19% hangt het huis vol met verlengsnoeren. Laten we hopen dat zij weten hoe zij om 
moeten gaan met het blusmateriaal, anders kan er een zeer onveilige situatie ontstaan.  
 
Oude apparaten 
Nee        71% 
Ja        29% 
 
In 29% van de studentenhuizen is nog een oude gaskachel of geiser aanwezig. De aanwezigheid van 
deze oude apparaten is een extra bedreiging voor de brandveiligheid in deze studentenhuizen. Hier 
ligt een duidelijke taak voor de verhuurder om de geiser of oude gaskachel te vervangen door 
moderne apparatuur.  
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Conclusie – brandveiligheid 
 
In 2007 had een op de drie studenten geen rookmelder en ook wist een op de drie studenten niet 
hoe zij om moest gaan met blusmateriaal. De huidige situatie is gelukkig iets verbeterd. Bij 71% van 
de studenten is een brand- of rookmelder aanwezig en bij zelfs 36% hangt er een rookmelder op elke 
verdieping. 
 
Wat wel zorgwekkend is, is dat 48% van de studenten niet met zekerheid kan vertellen waar het 
blusmateriaal is en hoe dit werkt. Dit kan voor onveilige situaties zorgen en hier ligt dan ook een 
duidelijke taak voor de drie belangrijke actoren: gemeente, verhuurders en studenten. Vooral de 
studenten moeten er voor zorgen dat zij niet te veel verlengsnoeren aan elkaar hangen en zij moeten 
ook hun verhuurder op zijn of haar verantwoordelijkheden wijzen. Dus ook de verhuurder en 
gemeente spelen een belangrijke en onmisbare rol in dit geheel. 
 
Na aanleiding van de vorige check je kamer week is de LSVb een gesprek aangegaan met de 
brandweer over deze situatie. Voor de komende check je kamer week zal dit gesprek weer worden 
voortgezet om meer aandacht te vragen voor brandonveilige situaties. Het zou namelijk een boel 
schelen als studenten zelf het blusmateriaal konden gebruiken zodat kleine brandjes zelf geblust 
kunnen worden. 
 
Samen met de brandweer en de gemeentes denkt de LSVb dat de situatie met betrekking tot de 
brandveiligheid kan veranderen. Door brandveiligheid te blijven betrekken in de check je kamer 
week, zal de student meer op zijn of haar rechten gewezen worden waardoor zij sterker staan ten 
opzichte van hun verhuurder.  
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Inleiding - Servicekosten 
 
Nieuw in het onderzoek van check je kamer is de vragenlijst over de servicekosten. Met deze 
vragenlijst hoopte de LSVb inzicht te krijgen in de situatie rondom servicekosten. Weten studenten 
wat hun kale huur is? Worden de service gespecificeerd door hun verhuurder? Aan dit deel van het 
onderzoek hebben 1701 studenten meegedaan.  
 
Wettelijk gezien zijn verhuurders dit namelijk verplicht maar de LSVb hoort veel geluiden dat dit vaak 
niet gebeurt. Vooral particuliere verhuurders laten het vaak na de servicekosten te specificeren. Ook 
is het niet toegestaan een all-in huur te betalen. Een student moet altijd kunnen zien hoe veel zij 
betalen voor gas, water en licht en dergelijke. Bij een all-in huur is dit niet gespecificeerd. Ook moet 
een verhuurder aan het einde van het jaar een eindafrekening sturen met wat de verhuurder heeft 
betaald voor gas, water en licht en hoe veel de huurder moet bijbetalen. 
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Servicekosten 
 
Betaal je een all in huur? 
Ja         24% 
Nee         76% 
 
Het is volgens de wet niet toegestaan een all-in huur te vragen van huurders en toch moet 24% van 
de studenten een all-in huur betalen.  
 
Weet je hoeveel je kale huur bedraagt? 
Ja         34% 
Nee         66% 
 
Het is opvallend dat 66% van de studenten geen idee heeft hoeveel hun kale huur bedraagt. Hier zit 
natuurlijk de groep studenten in die een all-in huur betaalt maar de andere groep studenten zal 
waarschijnlijk niet specifiek weten hoeveel kale huur zij betaalt of hun verhuurder heeft dit niet 
duidelijk vermeld op het contract.  
 
Betaal je servicekosten aan de hand van de verdeelsleutel? 
Ja         50% 
Nee         50% 
 
De helft van de studenten betaalt de servicekosten aan de hand van een verdeelsleutel3 en bij de 
andere helft wordt dit niet zo gedaan. Daar wordt gekeken naar wat een huurder zelf heeft verbruikt 
en daar betaalt die persoon ook voor. Bij 50% van de studenten zal het niet voorkomen dat zij 
opdraaien voor het verbruik van andere huisgenoten.  
 
Worden de kosten van de huisbaas gespecificeerd? 
Ja         63% 
Nee         37% 
 
Bij 63% van de studenten worden de kosten van de verhuurder gespecificeerd. Dat bij 37% dit niet 
gebeurt, is een slechte zaak en daarom moet daar wat aan veranderd worden.  
 
Krijg je aan het einde van het jaar een eindafrekening? 
Ja         61% 
Nee         39% 
 
Aan het einde van het jaar wordt altijd de balans opgemaakt: is er meer of juist minder gebruik 
gemaakt van gas en licht? Indien de verhuurder geld heeft moeten bijbetalen, zal de huurder ook 
meer geld moeten betalen. Het is echter aan de verhuurder om aan te tonen hoeveel dit moet zijn. 
Bij slechts 61% van de studenten voldoet de verhuurder aan deze plicht. 

                                                           
3
 Een verdeelsleutel betekent dat als een huurder drie huisgenoten heeft, de kosten worden gedeeld door vier. 

Ongeacht of een huurder de verwarming de hele winter uit had staan en de andere de hele winter juist aan: 
allen betalen zij hetzelfde bedrag. Er kan ook een verdeelsleutel afgesproken zijn waarin ook wordt gekeken 
naar de grootte van de verschillende studentenkamers. 
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Conclusie – servicekosten 
 
Het invoeren van deze test is een goede zet geweest want het blijkt dat er bij veel studenten 
onduidelijkheden zijn over de kale huur en servicekosten. Zo betaalt bijna 25% van de studenten een 
all-in huur terwijl dat wettelijk gezien niet is toegestaan. Op het moment dat een student weet heeft 
van wat wel en niet mag, zal ook deze situatie verbeteren. 
 
Dat 66% van de studenten niet weet wat hun kale huur bedraagt, is ook zorgwekkend. Hier speelt de 
student zelf natuurlijk ook een rol want bij studenten die geen all-in huur betalen, is in het contract 
aangegeven hoeveel kale huur zij betalen. Waarschijnlijk letten studenten te weinig op dit 
onderscheid omdat het voor hen gaat om het totale bedrag wat ze moeten betalen.  
 
Ook is het opvallend dat bij 37% van de studenten de kosten van de verhuurder niet worden 
gespecificeerd terwijl dit wel wettelijk verplicht is. 
 
Kortom: er moet nog veel gebeuren op het gebied van de servicekosten en dus zal de LSVb denken 
aan een voorlichting om studenten bewuster te maken van de servicekosten en wat hun rechten en 
plichten zijn.  
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Factsheet Kamernoodenquête 2009 
 

 Meer dan een kwart van de studenten woont nog thuis omdat ze geen geschikte woonruimte 
konden vinden. 
 

 Bij meer dan de helft van de studenten zijn te lange wachttijden, te weinig woonruimtes, en 
te dure woonruimtes de belangrijkste knelpunten. 
 

 Thuiswonenden zoeken gemiddeld 4,3 maanden naar eigen woonruimte en uitwonende 
zoeken gemiddeld 5,6 maanden naar andere woonruimte. 
 

 Gemiddelde reistijd van thuiswonenden naar de onderwijsinstelling is 72 minuten. 



23 
 

 

Copyright 
 
Uitgave: 12 mei 2010 
 
Dit rapport is een uitgave van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). www.checkjekamer.nl is 
eigendom van de LSVb. 
 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande 
toestemming van de LSVb. 
 
- 
Landelijke Studentenvakbond (LSVb) 
Drieharingstraat 6 
Postbus 1335 
3500 BH Utrecht 
 
 
 
 

http://www.checkjekamer.nl/

