Studentenhuisvesting

Alles
over op jezelf
wonen
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Als je in Boxtel gaat studeren, is het goed denkbaar dat je je
hier ook (tijdelijk) wilt vestigen. Wij hebben ook een aantal
studentenwoningen in ons bezit waar je wellicht graag
tijdens je studietijd zou willen wonen. In deze folder leggen
we je uit wat je moet doen om in aanmerking te komen voor
een studentenwoning.

De studentenkamers
Wij verhuren 54 studentenkamers, allemaal ondergebracht in het gemoderniseerde maar nog steeds sfeervolle, voormalige klooster St. Ursula. De studentenkamers zijn gelegen in twee verschillende gedeelten: 32 kamers in ‘St. Ursula’ en
22 kamers aan het ‘Ursulinenpad’ (in de oorspronkelijke kapel). Deze twee woonvleugels staan niet met elkaar in verbinding. Bushalte en NS-station zijn vlakbij en
naar het centrum van Boxtel is het vijf minuten lopen.
De kamers zijn ongeveer 15-20 m² groot, voorzien van vloerbedekking, gordijnen
en een eigen douche, toilet en telefoonaansluiting. De keuken deel je met een aantal medestudenten. Iedere woonverdieping beschikt over een gemeenschappelijke
woonkamer en er is een centrale berging.
Wat moet je doen voor een studentenkamer?
Als (toekomstig) student van een MBO, HBO of universitaire opleiding ga je naar
www.daarwilikwonen.nu. Je vult daar het digitale inschrijfformulier in (onder
Inschrijven > Schrijf u direct in). Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven van adreswijzigingen e.d.
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De advertenties
Vrijkomende studentenkamers worden aangeboden op www.daarwilikwonen.nu
(onder Woningaanbod > Nu te huur). Als je wilt reageren op een advertentie log je
in met je inschrijfnummer en je wachtwoord via de rechter balk op de homepage.
Degene die zich het eerst bij ons meldt, krijgt de kamer aangeboden. In het geval
van een kameraanbieding moet je wel kunnen aantonen dat je student bent en ontvang je persoonlijk schriftelijk bericht. Je hebt dan maximaal 5 werkdagen de tijd
om de kamer te bezichtigen en naar ons te reageren.
Als het dan zover is…
Als het dan zover is, kom je met veel andere studenten te wonen. Wij willen graag
dat dit zo prettig mogelijk verloopt en de leefbaarheid en veiligheid voor alle bewoners gegarandeerd is. Daarom gelden voor de huurders van een studentenkamer
een aantal ‘huisregels’. Indien je een kamer aangeboden krijgt, dien je schriftelijk te
verklaren je aan deze gedragsregels te houden.

Lekker
op jezelf
wonen
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Bezoekadres:

Brederodeweg 23, 5283 HA Boxtel

Postadres:

Postbus 825, 5280 AV Boxtel

Contact:

(0411) 659 100 | www.sintjoseph.nl | info@sintjoseph.nl

IBAN:

NL10 RABO 0108 8096 25

Volg ons ook op:
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