
VAN AALST NAAR GENT

TECHNOLOGIECAMPUS GENT

WAAR VIND JE TECHNOLOGIECAMPUS GENT?
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Wil je graag een kamer of studio huren in het studentenhuis 
van STUVO+ Technologiecampus Gent? Laat het ons weten en 
we houden je op de hoogte. Jammer genoeg kunnen we niet 
garanderen dat er (voldoende) plaatsen vrijkomen.

MEER INFO EN DE VOORWAARDEN OP ONZE  WEBSITE: 
WWW.STUVOPLUS.BE/GENT/STUDENTENHUIS-GENT OF IN 
DE BROCHURE 'STUDENTENHUIS GENT'

Wil je graag meer info over ons studentenhuis of de 
verschillende huisvestingsmogelijkheden in Gent? Heb je nog 
vragen over op kot gaan in Gent? Blijf je graag op de hoogte 
over de overnamekamers of de beschikbare kamers in ons 
studentenhuis? Of kan je wat extra hulp gebruiken in jouw 
zoektocht? Neem dan contact op met Bie van STUVO+!

CONTACT
Bie Van de Casteele
Technologiecampus Gent
Gebroeders De Smetstraat 1
9000 Gent
Lokaal A004
09 265 86 10
bie.vandecasteele@stuvoplus.be



Op de Technologiecampus Aalst kan je gedurende 3 semesters 
het gemeenschappelijk basisdeel van de opleiding Industriële 
Ingenieurswetenschappen volgen. Hierna zal je moeten kiezen uit 
een aantal afstudeerrichtingen. Heb je beslist om jouw opleiding 
verder te zetten aan de Technologiecampus Gent? Wij helpen je 
graag verder om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Wil je meer info over op kot gaan? Wil je de mogelijkheden op vlak 
van studentenhuisvesting verkennen? Dan kan je bij STUVO+ terecht 
voor meer tips over het huren van een kot. Deze brochure maakt je 
alvast wegwijs in de verschillende mogelijkheden.

Kom je met de auto, de fiets of het openbaar vervoer naar Gent? Ga 
dan zeker een kijkje nemen op onze website  www.stuvoplus.be/
gent/mobiliteit. Ook voor jullie heeft STUVO+ heel wat informatie!

STUDEREN EN OP KOT IN GENT

Gent is met zijn meer dan 77.000 studenten de grootste 
studentenstad in Vlaanderen. De unieke combinatie van een 
hoogstaand onderwijsaanbod met een gevarieerd vrijetijdsleven 
geeft Gent haar grote aantrekkingskracht naar studenten.

In deze levendige studentenstad is student zijn meer dan 
studeren alleen. Voor 35.000 studenten is Gent niet alleen de 
stad waar ze toevallig studeren, het is ook de stad waar ze voor 
het eerst een eigen stek vinden. Aan een eigen stekje hangt 
natuurlijk ook een prijskaartje.

Voor een comfortabele kamer mag je rekenen op een 
maandelijkse huurprijs van €370. Voor een studio is dit €511*. 
Vraag steeds naar bijkomende kosten (elektriciteit, water, 
verwarming, internet,…).

Een kamer vinden voor 1 semester is niet altijd even 
gemakkelijk. We geven je dan ook graag een duwtje in de 
goede richting!

(*Dat is inclusief kosten, maar vraag zeker na of er nog extra kosten of 
afrekeningen zijn!)

EEN KOT VIA KOT@GENT

Studenten die op zoek zijn naar een kot op de private markt 
kunnen terecht op de website www.kotatgent.be. Kotatgent is 
een samenwerkingsproject van de Stad Gent, de universiteiten 
en de hogescholen in Gent. In samenwerking met deze partners 
wil de Stad Gent de zoektocht naar een geschikte, veilige en 
aangepaste kamer vergemakkelijken en verduidelijken.

Op de website kan je de immodatabank raadplegen en het 
aanbod vrije kamers bekijken. Je kan er op een vlotte manier op 
zoek gaan naar een kot dat voldoet aan jouw wensen. 

Het aanbod van kamers is divers: klein of groot, eenvoudig 
of luxueus, oud of modern. De huurprijzen zijn uiteraard ook 
verschillend. De meeste kamers worden verhuurd voor 12 
maanden. Ga zeker na of het om een contract voor korte duur 
gaat. Let goed op de datum wanneer de kamer vrijkomt!

Op deze site vind je ook alle informatie rond het huren van een 
kamer in Gent, jouw rechten en plichten als huurder, tips and 
tricks, een modelhuurovereenkomst, …

MEER INFO OP WWW.KOTATGENT.BE OF IN DE FOLDER

EEN OVERNAMEKAMER

STUVO+ houdt een lijst met overnamekamers bij. Op deze 
lijst zullen kamers aangeboden worden van studenten die op 
Erasmus of stage gaan en hun kamer of studio wensen door te 
verhuren tijdens het 2e semester. Deze lijst zal begin oktober 
beschikbaar zijn. Vraag tijdig deze lijst aan!

Wil je graag één van de overnamekamers huren, dan neem je 
zelf contact op met de student-verhuurder. Ook het contract 
ga je aan met de verhurende student. Maak goede afspraken 
over de periode, de huurprijs, de waarborg, het materiaal dat 
je tijdelijk kan gebruiken en vergeet niet een gedetailleerde 
plaatsbeschrijving op te maken om discussies later te 
vermijden. Wil je graag advies voor je toezegt? Neem gerust 
contact op met onze huisvestingsdienst.

MEER INFO OP  WWW.STUVOPLUS.BE/GENT/OP-KOT

EEN KAMER IN HET STUVO+ STUDENTENHUIS

STUVO+ heeft ook een eigen studentenhuis met 16 kamers 
en 6 studio’s op wandelafstand van de Technologiecampus 
Gent. Dit studentenhuis wordt beheerd door STUVO+ en enkel 
studenten die aan de Technologiecampus Gent studeren 
kunnen er op kot.

Ook in het studentenhuis komen soms plaatsen vrij voor het 
2e semester. Deze worden dan verhuurd aan studenten die de 
overstap maken van Campus Aalst naar Campus Gent.

We weten pas begin december of er plaatsen vrijkomen.

Ook studenten met een (fysieke) beperking kunnen bij 
ons terecht in één van de aangepaste studio’s. In sommige 
gevallen krijgen zij ook voorrang op andere kandidaten.


