
                 

 De Radboud Universiteit is bevoegd om wijzigingen aan deze voorwaarden toe te passen  

Ga je tijdelijk naar het buitenland voor studie/stage? Via het Housing team van de Radboud 

Universiteit kun je je studentenkamer in Nijmegen onderverhuren aan een internationale 

student. Net als jij is deze student op zoek naar een fijne kamer om zijn/haar 

buitenlandverblijf onvergetelijk te maken.  

 

Voor het eerste semester van 2022 – 2023 bieden we een eenmalige bonus van € 350 aan 

studenten die voldoen aan de voorwaarden van deze regeling én een bevestiging van 

deelname van ons hebben ontvangen. De voorwaarden vind je hieronder.  

 

De deadline voor aanmelding is 1 juni 2022. Voor 30 juni 2022 hoor je of we een huurder 

voor je kamer hebben gevonden. Als dit het geval is, bevestigen we de daadwerkelijke 

deelname aan de bonusregeling aan je. Je komt dan in aanmerking voor de bonus van 350 

euro. Dit bedrag wordt in september op je bankrekening bijgeschreven. Mocht je kamer 

onverhoopt toch niet verhuurd kunnen worden door ons nadat je bevestiging van 

deelname hebt ontvangen (bijvoorbeeld wanneer een huurder zich onverwacht terugtrekt), 

dan garandeert Radboud Universiteit je huur voor de eerste twee maanden. 

 

 

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar housing@ru.nl, onder vermelding van 

'Studentenkamer Bonusregeling 2022 – 2023’. Toewijzing vindt plaats op basis van 

volgorde van aanmelding, dus wacht niet te lang!  

 

Voorwaarden: 
 

• Je staat als student ingeschreven aan de Radboud Universiteit/HAN 

• Je studentenkamer is beschikbaar van zaterdag 20 augustus 2022 t/m vrijdag 27 

januari 2023 

• De verhuurprijs van de kamer is identiek aan de eigen huurprijs (maximale 

huurprijs: 470 euro per maand, inclusief servicekosten, minus huurtoeslag) 

• De kamer ligt in de stad Nijmegen, op maximaal 15 minuten fietsen van de 

universiteit 

• De kamer mag worden onderverhuurd. Beide partijen tekenen een onderhuur-

overeenkomst. Verdere afspraken (borg etc.) moet je zelf met de huurder maken 

• De kamer is gemeubileerd (bed met matras, kast, verlichting, tafel met stoelen 

keukenspullen) 

• De kamer wordt schoon en bruikbaar opgeleverd 

• Wanneer we een kandidaat aan je voordragen, dien je binnen 48 uur op mails 

daarover van onze afdeling Housing én van de kandidaat zelf te reageren 

• Het is niet toegestaan huisdieren in de kamer achter te laten 

Studentenkamer bonusregeling 1e semester 2022 – 2023  

 


