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De meeste buitenlondse studenten in Utrecht betolen tussen
de 350 en 450 euro per moond, moor een kwort is meer dan
450 euro kwij t .  'Bod' of 'verg bod, vtndt 56 procenr.

Deze gegeuens komen ui t  een enquête uon de veruegenwoor_
dtger von bui tenlondse bewoners ISHA, Internot ionol  Student
Housing Assistence, een somenwerkingsuerbond tussen het
Erosmus Student Network, de koepel uon SSH_woonbesturen
Boks en USF Studentenbelongen.

Jesse von Mourik von SSH Short Stog Solut ions zegt de uit_
komsten te kunnen verkloren. . ,Veei buitenlondse studenten
vergel i jken de pnjs die zi j  betolen met die uon een Nederlondse
buurmon en vergeten daorbi j  dot die buurmon nog extro l(os_
ten mookt, bi jvoorbeeld uoor gds en elektro.,,
Von Mourik benodrukt dot de pri js geboseerd ts op werkel i jk
gemookte kosten. "Buitenlondse studenten moeten bedenken
dot de SSH ervoor zorgt dot hun komer gestoffeerd en gemeu_
bileerd is. Bovendien kri jgen ze t i jdens hun uerbl i j f  meer ser_
vice von onze medewerkers,, Een huurverloging zit  er dus niet
in De ssH zegtzich te wir ïen r ichten op een betere uoor l icht ino
.-a ' :a -aaja._ . : -  -z- . :ed.og.

Ook de UU noemt de hoge kamerpr i  jzen,,een bekend probleem
dot moeil i jk is op te ïossen, ' .  Femke von der Geest von het
Internotiondl Off ice: , ,Een 

komer in Utrecht is nu eenmool duur.
Bij de reserveringen die wij moken, proberen wij door wel reke_
ning mee te houden. Doorom houden wij  meer komers oport in
De Woronde in Zeist.  Maor door wil  weer niet iedereen wonen.,,
Roel weerhei jm von rsHA zegt ouerigens dot de meeste buiten-
londse bewoners ,,ouer het olgemeen redel i jk teureden zi jn over
hun komer". Hi j  wi jst ondermeer op de posit ieve oordelen over
de stoot uon de komer bi j  oonkomst. Hi j  kon echter niet verklo_
ren wodrom studenten zich in het onderzoek negotief uit loten
over de klochtenofhondel ing von de SSH. , ,Daor 

moeten we in
een uolgende enquête nog eens noar vrogen. Vonof volgende
moond beginnen we met een digitool volgsgsteem waarbi j
studenten klochten uio internet melden. Daorno kunnen we
precies volgen hoe daormee wordt omgegoon.,,) i$
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