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1650 kamers aangeboden in één jaar 
Studenten vinden snel kamer via website 
 
De Kamersite van de Student Union, de overkoepelende 
studentenorganisatie van de Universiteit Twente, kan een jaar na de 
oprichting een succes worden genoemd. In afgelopen jaar zijn er al 1650 
kamers aangeboden via de site. Deze gratis service heeft al veel studenten 
aan een kamer geholpen. Nu het nieuwe seizoen aanbreekt en ongeveer 
1000 nieuwe studenten op zoek gaan naar een kamer, nemen de 
bezoekersaantallen opnieuw sterk toe.   
 
De Kamersite is het afgelopen jaar steeds verder verbeterd. Zo bevat de site nu 
de mogelijkheid om een zoekprofiel aan te maken om snel een overzicht te krijgen 
van de kamers die aan de wensen van de kamerzoeker voldoen. Binnenkort zal 
de site ook in het Engels beschikbaar zijn, zodat ook internationale studenten van 
de site gebruik kunnen maken. En studenten kunnen zich via de Kamersite 
automatisch inschrijven voor de wachtlijsten van de Stichting Studenten 
Huisvesting Drienerlo (SSHD) en de Stichting Jongeren Huisvesting Twente 
(SJHT). 
 
meer dan alleen kamers 
De Kamersite bemiddelt niet alleen in kamers. Wie bij de aanvang van de 
introductieperiode nog geen kamer heeft gevonden of nog thuis blijft wonen, kan 
op de site terecht voor het vinden van een logeeradres, om toch een fantastische 
introductie te beleven. Daardoor konden vorig jaar 95 nieuwe studenten het 
studentenleven al vanaf de introductie van dichtbij meemaken. 
 
Op de Kamersite staan kamers in Enschede, Hengelo en op de campus van de 
Universiteit Twente. Vrijwel alle kamers die vrijkomen in Enschede en omgeving, 
worden door studenten op de site geplaatst. Daarbij wordt o.a. aangegeven 
hoeveel mensen er al in het huis wonen, hoe groot de kamer is, hoeveel die kost 
en op welke fietsafstand de kamer van de UT verwijderd is. Soms zijn ook foto's 
toegevoegd, zodat studenten een indruk kunnen krijgen van de sfeer in huis. Wie 
een kamer van de site wil bekijken, maakt daarvoor direct afspraken met de 
contactpersoon van het desbetreffende studentenhuis.    
 
De website is te vinden op internet:  www.studentunion.utwente.nl/kamers 
 
_________________________________________________________________ 
 
Voor meer informatie is contact op te nemen met Lars Rengersen, projectleider 
kamerbemiddeling, tel. 06-45376321, e-mail: l.rengersen@student.utwente.nl. Zie 
ook op internet: http://www.studentunion.utwente.nl/kamers  


