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Beste student,

Een hoogstaand onderwijsaanbod met een gevarieerd vrijetijdsleven 

zorgt er voor dat Gent een grote aantrekkingskracht uitoefent op studenten. 

Met haar universiteiten en Hogescholen biedt Gent een uitzonderlijke waaier 

aan studiemogelijkheden.

Student zijn is meer dan studeren alleen. Het omvat ook wonen, vervoer, 

uitgaan, cultuur opsnuiven, bijverdienen, ontspannen… Op al deze terreinen 

is het stadsbestuur van Gent actief om het leven van de student zo praktisch 

en aangenaam mogelijk te maken.

Voor 30.000 studenten is Gent meer dan de stad waar toevallig hun hogeschool 

of universiteit gelegen is. Het is ook de stad waar ze voor het eerst een eigen 

stek vinden. Na de zoektocht naar een gepaste studie en school, komt vaak de 

zoektocht naar een kot. Met deze brochure willen we je wegwijs maken in onze 

stad, je helpen in je zoektocht naar een kot, maar ook een aantal richtlijnen 

meegeven. (Nacht)lawaai, afval achterlaten, …  zijn een paar klassieke gevallen 

van overlast die begrijpelijk veel wrevel veroorzaken. 

Het spreekt voor zich dat alle inwoners van Gent, dus ook onze studenten, samen 

de verantwoordelijkheid hebben onze stad leefbaar te houden. Met wederzijds 

respect is het immers prettig samenleven in onze prachtige stad. 

 

Wij wensen je een aangenaam verblijf en heel veel succes met je studies!

Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
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1. Introductie: lokroep van Gent

Dompel je onder in 
een ‘vree wijze’ stad!

Duik jij binnenkort het Gentse 

studentenleven in? Dan maak je - 

met zowat 70.000 andere studenten - 

deel uit van de grootste studentenstad 

van Vlaanderen. 

Je leeft er dynamisch tussen 

Gentenaren, medestudenten en 

toeristen. In een veilige en tolerante 

stad, met een open beleid waarin elke 

groep haar stem krijgt. 

Gent is ‘vree wijs’. Hippe feestjes 

en onvergetelijke evenementen, 

internationaal gerenommeerde 

musea en unieke historische 

architectuur, gastronomische 

hoogstandjes en bruisende cafés, …

Je voelt je er de koning te rijk!

Duivelse engeltjes 
van Gent

STUDENTENLOGO
De Gentse studenten dragen het logo 

van een duivels engeltje. ‘Student in 

Gent: onwijs verstandig’, staat erbij. 

Het symboliseert de spanning tussen 

jou als voorbeeldige student boven de 

boeken, en als uitgelaten feestganger 

in het Gentse nachtleven. De Stad Gent 

gebruikt het duivelse engeltjeslogo in alle 

studentencommunicatie.

STUDENTENINSPRAAK
Ook als student krijg je een stem in het 

Gentse beleid. In 2001 zag StuGent, het 

studentenoverleg, daarom het levenslicht. 

Studentenvertegenwoordigers bespreken 

er hun belangen met het stadsbestuur, 

samen met de sociale voorzieningen van 

hun onderwijsinstellingen. Lees gerust 

de verslagen na op www.studentingent.be.

STUDENTENAMBTENAAR
De Stad Gent stelt een studenten-

ambtenaar aan om alle beleidsthema’s 

en dossiers rond studenten in goede 

banen te leiden. Zij stimuleert ook 

nieuwe initiatieven samen met andere 

stadsdiensten, en bemiddelt waar 

nodig. Zo verloopt het contact tussen 

de studenten en de Stad positief en 

constructief. 

Heb jij vragen, ideeën of tips voor de 

stadsdiensten of het stadsbestuur? Stel ze 

aan studentenambtenaar@stad.gent!

Word wegwijs!

http://www.studentingent.be
mailto:studentenambtenaar@stad.gent
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Voordelen van pendelen

1. Je spaart heel wat geld uit, want je betaalt geen huur. En dat is niet min: in 

academiejaar 2015-2016 is de gemiddelde huurprijs voor een kot 301 euro per 

maand, en 336 euro met de kosten erbij. De specifieke huurprijzen vind je op 

kotatgent.be. Toch op kot? Informeer dan goed naar de bijkomende kosten, 

en hoe die worden afgerekend (forfait, voorschot, …). 

2. Je maakt kans op financiële steun voor je vervoer. Vraag zeker na bij je 

onderwijsinstelling of die mee betaalt voor je trein- of busabonnement. De 

contactgegevens van de sociale voorzieningen vind je op pagina 13. (Kom je met 

de auto? Bekijk dan op voorhand waar je kunt parkeren en hoeveel dat kost.          

Want je krijgt alleen een bewonerskaart als je in Gent bent gedomicilieerd.)

3. Je hoeft het huishouden niet (volledig) zelf te doen. Waarschijnlijk help je ook thuis 

wel een handje in het huishouden. Maar je voeten eens onder tafel schuiven voor je 

lievelingsstoofpotje? Dat kan niet op kot … 

4. Je bent vlak bij je hobby’s. Ga je tijdens de week nog thuis trainen met je 

volleybalteam, vergaderen voor de jeugdbeweging of repeteren met je harmonie? 

Dan is pendelen allicht handiger dan op kot zitten. 

5. Je studeert in een vertrouwde omgeving. Ben je thuis geconcentreerder en meer   

op je gemak? Dan kan ook dat een goede reden zijn om niet op kot te zitten.

Slaat de balans door naar een kot? Lees dan zeker verder.

2. Op jacht naar een geschikt kot 

Net iets meer studenten pendelen naar 

Gent dan dat er op kot zitten. Heb jij al 

beslist wat je gaat doen? Vergelijk de 

mogelijkheden.

Voordelen van een kot:

1. Je bent dicht bij je lessen. Pendelen 

daarentegen vreet tijd en energie. 

Zeker als je een uur of langer 

onderweg bent, is een kot geen 

overbodige luxe.

2. Je wordt zelfstandiger. Zelf naar de 

winkel gaan, koken, je budget beheren, 

… Een rijke ervaring die jou later geen 

windeieren legt.

3. Je leert sneller nieuwe mensen 
kennen. Kotgenoten, vrienden van 

kotgenoten, … Op kot ben je omgeven 

door gelijkgestemden. En dat zorgt 

voor een gezellige samenhorigheid. 

4. Je hebt altijd studiehulp in de buurt. 
Samen notities overlopen, of extra 

uitleg vragen bij de PowerPoint van de 

vorige les? Klop gewoon aan bij je buur!

5. Je duikt ongehinderd het Gentse 
nachtleven in. De bloemetjes 

buitenzetten aan de Overpoort? 

Geweldig, want je woont er vlakbij. 

De uitdaging is dan wel wat groter om 

boven je boeken en in de les te zitten … 

http://kotatgent.be
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Waarmee moet 
je rekening houden 
als je een kot zoekt? 

BUDGET
Bepaal je budget en verwachtingen op 

voorhand. Sta erbij stil dat er boven 

op de huurprijs kosten zijn. 

TIMING
Beslis niet overhaast. Ga op voorhand al 

eens de sfeer opsnuiven in wijken die jou 

interesseren. De meeste koten komen vrij 

in juni en september. Maar heb je dan 

nog niet beslist, of nog niets gevonden? 

Dan zijn er begin oktober nog genoeg 

mogelijkheden. 

HUISGENOTEN
Denk goed na over hoe en met wie je 

wilt samenwonen. Ben je graag in een 

grootschalig studentencomplex, of liever 

in een knusse kamerwoning? Woon je 

met vrienden, je lief, broer of zus, of leer 

je liever nieuwe kotgenoten kennen? 

Vraag vóór je een contract tekent na bij 

Kotatgent welke formules zijn toegelaten - 

of kijk op www.kotatgent.be. 

LIGGING
Kies een buurt die jou aanspreekt, en 

van waaruit jouw school vlot bereikbaar 

is. Dat is normaal gezien geen probleem, 

want in tien minuten fiets je haast de hele 

stad door.

PRIJS EN KWALITEIT
Vergelijk meerdere koten, zodat je een 

zicht krijgt op wat je voor welke prijs kunt 

verwachten.

EERSTE INDRUK
Bezoek het kot dat jou interesseert op 

een moment dat de andere bewoners 

er ook zijn. 

NACHTRUST
Verken je nieuwe buurt ook eens ’s 

avonds. Is het er rustig genoeg voor jou? 

Zoek naar de juiste balans tussen gezellige 

drukte van nabijgelegen uitgaansplekken, 

en de nodige stilte om te kunnen 

studeren. 

REGLEMENT
Vraag of er een huishoudelijk reglement 

is met afspraken over bijvoorbeeld 

muziek, bezoek, uitgaansuur, … Zo ja, 

lees dat dan grondig door. Dan weet je 

waaraan je toe bent. 

STAAT
Onderzoek de toestand van je kot 

grondig. Werkt de verwarming, 

is er voldoende isolatie, zijn de 

badkamer en keuken in orde? 

Moet je zelf de gemeenschappelijke 

ruimten onderhouden of doet een 

poetshulp dat? 

VEILIGHEID
Ga na of de rookmelder werkt, en of er 

een brandladder en brandblusser zijn. 

Brandveiligheid is iets waar je misschien 

niet meteen aan denkt, maar het kan 

cruciaal zijn.

En onze belangrijkste tip? 
Ga altijd ter plaatse kijken voor je een 

huurcontract afsluit. 

9
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Hospitawonen: 
woon in bij Gentenaren

Sommige Gentse gezinnen, koppels 

of alleenstaanden verhuren een 

kamer in hun eigen woning. Dat heet 

hospitawonen, een beetje zoals je 

vroeger bij een kotmadam zou intrekken. 

Je leeft dan samen met je verhuurder(s), 

en raakt in een mum van tijd ingeburgerd. 

Meer weten? Surf naar 

www.stad.gent/hospitawonen. 

Regels over huren 
en onderverhuren? 
Kotatgent.be!

Mag je met je vrienden samen een 

appartement huren, en samenhuizen? 

Kun je je kamer onderverhuren terwijl je 

in het buitenland verblijft? 

Het antwoord op dat soort vragen vind 

je op www.kotatgent.be, onder ‘Student 

zoekt info’. Neem gerust ook contact op 

met het team van Kotatgent, 

via 09 266 76 40 of kot@gent.be. 

Huur via je hogeschool of universiteit

Informeer bij de huisvestingsdienst van je onderwijsinstelling of je daarbij een kot kunt 

huren, en hoe dat juist in elkaar zit. Heb je interesse? Dan moet je er vaak snel bij zijn. 

STUDENTENHOMES VAN 
DE UNIVERSITEIT
De Universiteit Gent beheert verschillende 

studentenhomes. Wil je er eens een kijkje 

nemen? Op www.ugent.be/huisvesting 
vind je de bezoekdagen en -uren. 

Wil je er graag op kot zitten? Dan dien je 

je aanvraag tussen 1 maart en 1 mei in via 

www.ugent.be/huisvesting. In juni weet 

je dan of je er een kamer krijgt, en welke. 

Je ontvangt een huurovereenkomst die 

je binnen de twee weken aan de Dienst 

Huisvesting terugbezorgt.

STUDENTENHUIZEN 
HOGESCHOOL GENT EN 
ARTEVELDEHOGESCHOOL
Ook de Hogeschool Gent verhuurt 

studentenhuizen. Je bezoekt ze 

tijdens de opendeurdag in april 

(www.hogent.be/student/huisvesting/

studentenresidenties/). Wil je er een 

kamer huren? Doe dan je aanvraag 

vanaf maart. Vanaf de laatste week 

van juni weet je meer. 

Ben je ingeschreven aan de 

Arteveldehogeschool? 

Dan vraag je een kamer aan via 

www.arteveldehogeschool.be/
studentenvoorzieningen/op-kot. 

STUDENTENHUIS ODISEE 
EN KU LEUVEN 
TECHNOLOGIECAMPUS GENT
Voor studenten van Odisee en 

Technologiecampus Gent is er het 

studentenhuis STUVO+. Je huurt er 

een kamer of een studio. Er zijn ook 

aangepaste studio’s voor personen 

met een fysieke beperking.

Ontdek het studentenhuis op de Open 

Dag: 23 april 2016 van 9.30 tot 17.00 uur 

in Wondelgemstraat 202-216. 

Meer info vind je via 

www.stuvoplus.be/studentenhuis-gent. 

HUUR OP DE PRIVÉMARKT
Via www.kotatgent.be ontdek je alle 

kamers bij particulieren: grote en kleine, 

oude en nieuwe, eenvoudige of luxueuze, …

Er is voor ieder wat wils. Wat je van de 

prijzen mag verwachten? Die lopen dit 

academiejaar (2015-2016) van gemiddeld 

336 euro voor een standaardkamer tot 

464 euro voor een studio met badkamer 

en kookgelegenheid. Dat is inclusief 

kosten, maar vraag zeker of er nog extra 

kosten of eindafrekeningen zijn. 

http://www.stad.gent/hospitawonen
http://Kotatgent.be
http://www.kotatgent.be
mailto:kot@gent.be
http://www.ugent.be/huisvesting
http://www.ugent.be/huisvesting
http://www.hogent.be/student/huisvesting/studentenresidenties
http://www.hogent.be/student/huisvesting/studentenresidenties
http://www.arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen/op
http://www.arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen/op
http://www.stuvoplus.be/studentenhuis
http://www.kotatgent.be
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Kotatgent is je aanspreekpunt voor 
al je vragen over je kot. 
Klop er aan voor:
• advies en hulp bij je zoektocht;

• info over het aanbod en                       

de veiligheid van koten;

• meer inzicht in je rechten en     
plichten als huurder;

• een modelhuurovereenkomst en 
-plaatsbeschrijving die jou houvast   

en rechtszekerheid bieden;

• bemiddeling als je een conflict       

hebt met je kotbaas.

Verder ben je ook hier welkom met 
vragen of voor info:
Universiteit Gent 

Directie Studentenvoorzieningen 

Afdeling Huisvesting 

Stalhof 6, 9000 Gent

T 09 264 71 00 

E Huisvesting@UGent.be

www.ugent.be/huisvesting 

Arteveldehogeschool Dienst 

Studentenvoorzieningen 

Kortrijksepoortstraat 254, 9000 Gent 

T 09 234 92 16 

E elena.beellaert@arteveldehs.be  

www.arteveldehogeschool.be/

studentenvoorzieningen 

HoGent - Directie Studentenvoorzieningen 

Voskenslaan 38, 9000 Gent 

T 09 243 37 10 - T 09 243 37 13 

E huisvesting@hogent.be 

www.hogent.be/studentenvoorzieningen 

Odisee Technologiecampus Gent

KU Leuven Technologiecampus Gent

STUVO+

Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent 

T 09 265 86 10  

E bie.vandecasteele@stuvoplus.be 

www.stuvoplus.be 

LUCA School of Arts, Campus Sint-Lucas Gent

KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent

Stuvo LUCA

Hoogstraat 41, 9000 Gent 

T 09 329 95 92 

E stuvo_gent@luca-arts.be 

www.luca-arts.be/studentenvoorzieningen 

Contactgegevens Kotatgent

Stad Gent  - Dienst Wonen  

Administratief centrum 

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 

T 09 266 76 40  

E kot@gent.be - www.kotatgent.be

3. Van nuttige contacten 
tot info over je contract

Onderverhuur je kot 
tijdens je uitwisseling

Ben je dit academiejaar voor een 

tijdje niet in Gent, bijvoorbeeld door 

een Erasmus-uitwisseling of een 

buitenlandse stage? Vraag dan aan 

je kotbaas of je je kamer tijdens die 

periode mag onderverhuren. Krijg je de 

toestemming? Bied je kot dan te huur 

aan via Kotatgent.be. Of geef je adres 

door aan de huisvestingsdienst van jouw 

onderwijsinstelling, zo komt je kamer 

op de lijst van korte verblijven voor 

geïnteresseerde (uitwisselings)studenten.

Je kunt je kot - na toestemming van 

de eigenaar - ook onderverhuren via 

de huisvestingsdienst van 

je onderwijsinstelling:

• Bij de universiteit vraag je 

een formulier aan via 

nathalie.geeraerts@UGent.be. 

Vul het in en stuur het terug. Je kot 

wordt dan opgenomen in de lijst van 

korte verblijven, en gedeeld onder 

mogelijke kandidaten.

• Bij de HoGent stuur je de info 

over je kamer door naar 

huisvesting@hogent.be.

• Bij Campus Sint-Lucas Gent van 

LUCA School of Arts of KU Leuven 

Faculteit Architectuur mail je naar 

stuvo_gent@luca-arts.be.

• Bij Odisee en KU Leuven Technologie-
campus Gent ga je het best naar 

www.stuvoplus.be/kot-doorverhuren 

voor meer info. STUVO+ houdt 

een lijst bij voor studenten van de 

Technologiecampus die voor het 

tweede semester nog een kot zoeken.

• Bij de Arteveldehogeschool 
zet je je kot zelf online. Ga naar 

www.arteveldehogeschool.be/

op-kot/korte-termijn-verhuren-

wisselkamers. 
Kotatgent.be

© Sissel Photography

mailto:Huisvesting@UGent.be
http://www.ugent.be/huisvesting
mailto:elena.beellaert@arteveldehs.be
http://www.arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen
http://www.arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen
mailto:huisvesting@hogent.be
http://www.hogent.be/studentenvoorzieningen
mailto:bie.vandecasteele@stuvoplus.be
http://www.stuvoplus.be
http://luca-arts.be
http://www.luca-arts.be/studentenvoorzieningen
mailto:kot@gent.be
http://www.kotatgent.be
http://Kotatgent.be
mailto:nathalie.geeraerts@UGent.be
mailto:huisvesting@hogent.be
http://luca-arts.be
http://www.stuvoplus.be/kot
http://www.arteveldehogeschool.be/op-kot/korte
http://www.arteveldehogeschool.be/op-kot/korte
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WONINGHUURWET: DOMICILIE OP KOT 
Domicilieer je je wel op kot - bijvoorbeeld als buitenlandse of zelfstandige student? Dan wordt 

je kot je hoofdverblijfplaats, en valt je contract onder de woning-huurwet. Bovendien moet je 

je aan een aantal algemene bepalingen van het gemeen huurrecht houden. 

GEMEEN HUURRECHT VERSUS WONINGHUURWET
Wat is nu juist het verschil tussen het gemeen huurrecht en de woninghuurwet? In grote lijnen 

komt het hierop neer: bij het gemeen huurrecht kiest je kotbaas vrijer wat hij juist in je contract 

zet. Want onder de woninghuurwet moet hij zich aan specifiekere regels houden, waardoor jij 

beter bent beschermd. De voornaamste verschillen vind je in deze tabel:

GEMEEN HUURRECHT WONINGHUURWET

Huurwaarborg Je kotbaas is niet verplicht om een 
huurwaarborg te vragen. Hij is ook vrij 
om het bedrag en de vorm (kasbons, 
juwelen, geld, …) ervan te kiezen. Een 
geblokkeerde huurwaarborgrekening 
is niet verplicht, maar wel aan te 
raden. 

Je kotbaas is niet verplicht om een huur-
waarborg te vragen, maar het is wel 
gebruikelijk en ook aan te raden. 
Er zijn dan drie mogelijkheden: 
• Je zet een waarborg van maximaal 

twee maanden naakte huur op een 
geblokkeerde huurwaarborgrekening.

• Je betaalt je waarborg van maximaal 
drie maanden naakte huur af in 
schijven, en spreidt die over maximaal 
drie jaar. Via het systeem van 
de bankwaarborg staat jouw financiële 
instelling garant voor het totaalbedrag.

• Je betaalt met het systeem van een 
bankwaarborg, en regelt dat via     
jouw OCMW.

Huurwetgeving 
en contract

Als kotstudent huur je onder 

het gemeen huurrecht en/of de 

woninghuurwet - afhankelijk van je 

situatie. Het gemeen huurrecht regelt 

studentenhuurovereenkomsten waarop 

de woninghuurwet niet van toepassing is 

(zie volgende alinea). Voor huurcontracten 

die wel onder een specifiek rechtsregime 

- zoals woninghuur - vallen, voorziet het 

aanvullende bepalingen. Bijvoorbeeld 

over plaatsbeschrijving en registratie, 

reparaties en onderhoud, en de plaats 

en manier van prijsaffichering. 

GEMEEN HUURRECHT: 
DOMICILIE NOG BIJ JE OUDER(S)
Als het huis van je ouder(s) je vaste 

adres blijft, en je er je domicilie behoudt 

- zoals de meeste studenten - dan huur 

je je kot als tweede verblijfplaats. In de 

huurovereenkomst ga je akkoord om er 

niet je hoofdverblijfplaats van te maken. 

Je vermeldt het adres waar je wel bent 

ingeschreven, en de reden waarom het 

kot niet je hoofdverblijf is (bijvoorbeeld 

‘studieverblijf’). 

Woninghuurwet: 

14
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GEMEEN HUURRECHT WONINGHUURWET

Registratie Je kotbaas moet je huurovereenkomst 
binnen de twee maanden na onder-
tekening registreren. Anders krijgt hij 
een boete.

Je kotbaas moet elk huurcontract van 
meer dan drie jaar binnen twee maanden 
na ondertekening registreren. Doet hij 
dat niet? Dan krijgt hij een boete, én 
kun jij op elk moment opstappen zonder 
opzeg of schadevergoeding. 

Onroerende 
voorheffing

Je kotbaas kan jou de onroerende 
voorheffing doorrekenen. Dat moet 
dan wel duidelijk in je contract staan.

Je kotbaas moet de onroerende 
voorheffing zelf betalen.

Indexering Je kotbaas zet een bepaling over de 
indexering in je contract: of die al dan 
niet automatisch gebeurt, en al dan 
niet met terugwerkende kracht van 
maximaal drie maanden.

Je kotbaas kan je huurprijs elk jaar 
opnieuw indexeren. Hij moet jou dat dan
wel telkens op papier zetten, en rekent 
de indexering maximaal met een terug-
werkende kracht van drie maanden door. 

Contract-
hernieuwing en 
aanpassing 
huurprijs

Je mag een kortetermijncontract 
onbeperkt schriftelijk vernieuwen. 
Hou er wel rekening mee dat je 
kotbaas de huurvoorwaarden en/of 
prijs telkens kan aanpassen.

Je mag een contract van korte termijn 
maar één keer schriftelijk verlengen. 
Tenminste als dat contract in totaal 
nog niet langer dan drie jaar loopt. Je 
kotbaas mag de huurvoorwaarden dan 
niet wijzigen.
Verleng je het oorspronkelijke contract 
stilzwijgend tot meer dan drie jaar? 
Dan verandert het automatisch in een 
contract van negen jaar. 

Onderverhuur Je mag je huisvesting volledig of 
gedeeltelijk onderverhuren, tenzij 
je kotbaas dat in het contract 
verbiedt. Let wel: je mag je kot niet 
onderverhuren aan iemand die er zijn 
hoofdverblijfplaats vestigt door er zich 
te domiciliëren. 

Je mag je huisvesting slechts gedeeltelijk 
onderverhuren. En dat mag alleen als 
je kotbaas je daarvoor de toestemming 
geeft. 

Onderhoud en 
reparaties

Je kotbaas kan jou in het contract 
meer verantwoordelijk stellen voor 
reparaties dan wat het gemene 
huurrecht voorziet. 

Je kotbaas moet de reparaties waarvoor 
hij volgens de woninghuurwet 
verantwoordelijk is, zelf uitvoeren. 

Bijlagen bij het 
contract

Je krijgt niet noodzakelijk een bijlage 
bij je huurcontract.

Je kotbaas moet de belangrijkste 
wettelijke bepalingen van de 
woninghuurwet bij jouw contract voegen.

Je huurcontract: wat, 
hoelang en voor hoeveel

Je huurcontract bezegelt je 

overeenkomst met je kotbaas: hij laat 

jou voor een bepaalde periode huren 

tegen een specifieke prijs. En jij bevestigt 

formeel dat je die prijs ervoor wilt en zult 

betalen. Drie elementen moeten zeker in 

je huurcontract staan - anders is er van 

een overeenkomst geen sprake:

1. Wat je huurt: kamer, studio, 

appartement, …?

2. Huurperiode: huur je voor een 

bepaalde of onbepaalde tijd? Bij 

studentenkamers ligt de termijn 

meestal vast, op bijvoorbeeld tien 

maanden of een jaar.

3. Huurprijs: hoeveel betaal je 

maandelijks aan je kotbaas?

GA NA HOE DE KOSTEN-
REGELING IN ELKAAR ZIT
Je huurcontract moet duidelijk 

vermelden welke kosten wel en niet zijn 

inbegrepen in de huurprijs, en hoe je ze 

afrekent. Normaal betaal je alleen nog 

de verbruikskosten, zoals voor gas en 

elektriciteit. Investeert je kotbaas om 

je studentenwoning te onderhouden 

of op te knappen? Dan is dat voor zijn 

eigen rekening. 

ONZE TIP: 
zorg dat je op voorhand goed weet 

hoe de vork in de steel zit, en niet 

struikelt over onverwachte extra’s. 

Hoe wordt bijvoorbeeld de betaling 

voor de vuilniszakken geregeld, 

het onderhoud van de gemeen-

schappelijke ruimtes, en het water- 

en energieverbruik? Betaal jij alleen 

voor energie, of ook voor internet? 

En moet je een waarborg betalen 

voor je sleutel? 

Ga grondig na wat in je contract staat, 

en vraag er nog eens expliciet naar 

voor je tekent. Noteer ook op 

de eerste dag van je huurperiode 

de meterstand van elektriciteit, gas en 

water. Laat dat ondertekenen door je 

kotbaas, en op je contract zetten. 
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Huurwaarborg

KOT ALS TWEEDE 
VERBLIJFPLAATS
Is je kot je tweede verblijfplaats, en 

ben je er dus niet gedomicilieerd? Dan 

betaal je meestal één of twee maanden 

naakte huur als waarborg aan je 

kotbaas: er is geen wettelijke limiet. Een 

huurwaarborgrekening is ongebruikelijk, 

maar wel mogelijk. Je schrijft de waarborg 

gewoonlijk over op de persoonlijke 

rekening van je kotbaas. Betaal je cash? 

Vraag daar dan zeker een bewijs van.

KOT ALS HOOFDVERBLIJFPLAATS
Wordt je kot je hoofdverblijfplaats? Dan 

is de waarborg maximaal twee maanden 

naakte huur, en is een geblokkeerde 

huurwaarborgrekening verplicht. Jij en 

je kotbaas ondertekenen een document 

waarin staat dat de waarborg alleen 

vrijkomt wanneer jij én je kotbaas 

schriftelijke toestemming geven, of door 

een gerechtelijke beslissing. 

BETERE SPREIDING 
VAN JE WAARBORG
Heb je moeite om de waarborg 

meteen op tafel te leggen? Vraag dan 

aan het lokale OCMW-kantoor of een 

bankwaarborg mogelijk is. Dat geeft jou 

extra tijd om de som bijeen te sparen. 

De waarborg bedraagt dan maximaal 

drie maanden huur. En verloopt met een 

standaardcontract tussen jouw OCMW 

en financiële instelling, of rechtstreeks 

via de bank. 

NUT VAN DE WAARBORG
Met de waarborg beschermt je kotbaas 

zich tegen schade die jij eventueel 

veroorzaakt. De kosten daarvan trekt hij 

van de waarborg af aan het einde van je 

contract. 

Gebruik je waarborg niet als huurgeld. 

Die twee staan los van elkaar. Je kotbaas 

mag je waarborg dus ook niet inhouden 

als huurgeld. Loopt je contract af, en 

ben je al je (financiële) verplichtingen 

nagekomen? Dan is je kotbaas verplicht 

om jou je waarborg terug te betalen. 

3 MANIEREN OM 
DE KOSTEN TE VERWERKEN
Je kotbaas is verantwoordelijk voor de 

berekening en afrekening van de kosten. 

Er zijn meerdere formules:

1. All-inhuurprijs: je betaalt één vaste, 

duidelijke prijs met alles inbegrepen. 

Verbruik je meer of minder? Dan blijft 

die prijs dezelfde, of dat nu in je voor- 

of nadeel is.

2. Forfaitair bedrag voor kosten: boven 

op de naakte huur betaal je op vaste 

tijdstippen - meestal maandelijks - een 

bepaald bedrag voor de kosten. Dat 

blijft gelijk, hoeveel je in werkelijkheid 

ook verbruikt. 

3. Periodieke voorschotten: je betaalt 

- meestal maandelijks - een vast 

bedrag voor je kosten boven op de 

naakte huur. Gemiddeld gaat het om 

ongeveer 40 euro per maand in het 

academiejaar 2015-2016. Je werkelijke 

verbruik wordt hier wél verrekend. 

Het verschil krijg je terug, of pas je bij. 

Verbruikte je meer dan geschat? Dan 

moet je kotbaas dat kunnen bewijzen, 

anders hoef jij er niet voor bij te 

betalen.

Aandachtspunten 
vóór je tekent

Ben jij al helemaal weg van je prachtige 

nieuwe stekje? Hou het hoofd dan toch 

nog even koel voor je tekent. Behalve 

de kostenregeling zijn er nog een aantal 

dingen waar je het best even bij stilstaat:

• Doet je kotbaas mondelinge beloftes? 

Laat die dan noteren in je contract. Alle 

verplichtingen - van jou als huurder en 

van je kotbaas als verhuurder - moeten 

schriftelijk worden vastgelegd.

• Ben je minderjarig? Dan kun je 

studentenhuisvesting huren, maar nog 

niet zelf een contract afsluiten. Je ouders 

staan dan stilzwijgend garant voor jouw 

huurgeld. 

• Je huurcontract mag niet in strijd zijn 

met de huurwet. Wijken bepaalde 

elementen af? Bespreek ze dan op 

voorhand met je kotbaas. Ze zijn in 

principe ongeldig, maar de rest van je 

contract blijft wel overeind. 

• Vraag aan je kotbaas wie voor de 

verplichte registratie van je contract 

zorgt. Normaal is hij dat, maar hij kan 

daar onder het gemeen huurrecht van 

afwijken. 

• Kijk goed na in je contract of je het 

vroegtijdig kunt verbreken, en onder 

welke voorwaarden. Staat er geen 

opzegregeling in? Dan blijf je in principe 

gebonden voor de volledige huurtermijn. 
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WAT ALS ER TOCH 
GEEN PLAATSBESCHRIJVING IS?
Als de plaatsbeschrijving ontbreekt, 

moet je kotbaas kunnen bewijzen dat jij 

bepaalde schade aanbracht. Zo wordt 

het voor hem moeilijker om die op jou 

te verhalen. Klinkt interessant voor 

jou, maar vergis je niet: er gaan vaak 

vervelende discussies mee gepaard. 

Sta er dus op dat je bij aanvang een 

plaatsbeschrijving krijgt. Stuur je kotbaas 

in afwachting alvast je eigen inventaris 

op met een aangetekende zending - 

eventueel met foto’s erbij. 

GRATIS MODEL
Download een modelplaatsbeschrijving 

via www.kotatgent.be/vragen

Registratie 
van je contract

Elke huurovereenkomst voor 

een onroerend goed moet worden 

geregistreerd. Het registratiekantoor 

neemt de belangrijkste gegevens dan op 

in een register. Normaal zorgt je kotbaas 

voor die registratie. Maar is je kot je 

tweede verblijfplaats? Dan kan hij jou 

er contractueel voor verantwoordelijk 

stellen. Je kunt anderzijds ook altijd 

op eigen initiatief je contract laten 

registreren. Maak er in elk geval 

duidelijke afspraken over.

REGISTRATIE 
BESCHERMT JOU
Kreeg jouw huurcontract een stempel 

van registratie? Dan heeft het een ‘vaste 

datum’, en zijn ook derde partijen eraan 

gebonden. Als jouw kotbaas bijvoorbeeld 

zijn gebouw verkoopt, kan de nieuwe 

eigenaar je niet zomaar uit je kot zetten. 

Een geruststellende bescherming dus, 

voor jou.

Omstandige 
plaatsbeschrijving: 

VERPLICHT BIJ BEGIN 
EN EINDE HUUR
In een omstandige plaatsbeschrijving 

leg je schriftelijk vast in welke toestand 

je kot aan het begin en einde van je 

huurperiode is. Je stelt dat document 

het best op bij het overhandigen van de 

sleutels - wanneer je kot nog leeg is - of 

tijdens je eerste huurmaand. Voeg het 

dan ook toe aan je huurcontract, en laat 

het mee registreren - hoewel het ook 

zonder registratie geldig is. 

De plaatsbeschrijving is verplicht. 
Weigert een van de partijen mee te 

werken? Dan kun jij of je kotbaas de 

andere partij ertoe dwingen.

NEEM ALLE 
BESCHADIGINGEN OP
Wat zet je in de plaatsbeschrijving? 

Krassen op het bureaublad en vlekken op 

de vloer, losgekomen plinten, gebarsten 

of afgebrokkeld pleisterwerk, lekkende 

kranen en vochtvlekken, spijkers in de 

muur en schade aan de meubels, … 

Kortom, alle mogelijke opmerkingen, 

zodat jij er achteraf niet voor opdraait. 

ZORG DAT JE PLAATS-
BESCHRIJVING GELDIG IS
Je kunt de plaatsbeschrijving samen 

met je kotbaas opstellen, of er een expert 

voor inschakelen. Garandeer 

de geldigheid door ze:

• op te maken in aanwezigheid van 

jou en je kotbaas, of jouw en/of zijn 

vertegenwoordiger;

• te laten ondertekenen en dateren door 

beide partijen;

• gedetailleerd genoeg te maken,   een 

zin als ‘Beide partijen erkennen dat het 

kot in goede staat is’, volstaat niet. 

DEK JEZELF VOLDOENDE IN
Was je zelf niet bij de opmaak van de 

plaatsbeschrijving? Bedenk dan dat je - 

net als je kotbaas - recht hebt op inbreng. 

Lees het document dus grondig na, en 

voeg eventueel extra opmerkingen toe. 

Wil je jezelf nog beter indekken? Voeg 

dan ook foto’s toe, en stuur die naar je 

kotbaas als aangetekende zending met 

ontvangstbewijs. Teken in elk geval niet 

zonder de staat zelf te controleren. 

Je betaalt tenslotte voor alle ‘nieuwe’ 

schade aan het einde van je contract.
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Modelhuurovereenkomst Kotatgent

Wil je zeker zijn dat je huurovereenkomst correct is, en rechtszekerheid biedt? 

Gebruik dan gerust het modelcontract van Kotatgent. Het is specifiek ontworpen voor 

studentenverblijven. En verdeelt de rechten en plichten van je kotbaas en jou als huurder 

zo evenwichtig mogelijk. 

Zorg ervoor dat deze bepalingen zeker geldig blijven:

• Je huurperiode duurt tien tot twaalf maanden, of zelfs korter.

• Je huurt met een contract voor 10 maanden? Eis je kot dan zeker in september op.   

Bij een tweede zittijd heb je het hard nodig. 

• Je mag je huurcontract opzeggen als: 

1. je stopt met studeren, 

2. een van je ouders sterft, 

3. je zelf een nieuwe huurder vindt.

Kijk goed na of je kotbaas artikels schrapte in het modelcontract, 

en of die cruciaal zijn. Vul het contract volledig in, voeg de eventueel mondeling 

gemaakte beloftes toe, en teken elk exemplaar.

Download het contract via www.kotatgent.be/vragen, of vraag ernaar bij 

de Dienst Studentenvoorzieningen (Stuvo) van je onderwijsinstelling. 

HOE VIND JE JOUW 
REGISTRATIEKANTOOR?
Het bevoegde registratiekantoor voor 

jouw kot vind je op www.stad.gent > zoek 

op registratiekantoor. Of bel tussen 8 en 

17 uur naar 02 57 257 57.

WELKE ELEMENTEN MOETEN 
IN JE CONTRACT STAAN?
• naam, voornaam en adres van 

jou en je kotbaas - en liefst ook 

jullie rijksregisternummer, en 

geboorteplaats en -datum;

• datum waarop jouw huurperiode start;

• naakte huurprijs en extra kosten;

• adres en beschrijving van je kot - liefst 

met de kadastrale legger en 

het perceelnummer erbij;

• handtekening van jou en je kotbaas;

• datum waarop jij en je kotbaas 

tekenden.

HOE REGISTREER JE 
JE CONTRACT?
Je registreert je contract het best online, 

via e-mail of met de post. Je kotbaas 

(of jij) moet dat doen binnen de twee 

maanden na ondertekening. Je hoeft dan 

niets te betalen, terwijl je anders een 

boete riskeert. 

Online registreren doe je via 

www.myrent.be. Je kunt geen eigen 

documenten opladen: met de web-

toepassing maak je je huurcontract 

en plaatsbeschrijving gratis online. 

Opzeg als je stopt 
met studeren

Wat als je midden in het jaar beslist om 

je studies stop te zetten? Kijk dan goed 

na of er een opzegregeling in je contract 

staat. Anders kun je een huurcontract van 

bepaalde duur niet zomaar beëindigen. 

Gebruikte je een modelhuurovereenkomst 

van Kotatgent? Dan meld je je opzeg 

met een aangetekende brief, waarbij 

je het bewijs van uitschrijving uit je 

onderwijsinstelling voegt. Je respecteert 

dan de voorziene opzegtermijn. 

Vraag gerust meer info bij de 
huisvestingsdienst van jouw 
hogeschool of universiteit.

http://www.kotatgent.be/vragen
http://www.stad.gent
http://www.myrent.be
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Huishoudelijk reglement: 
jouw handleiding 
voor op kot

Vaak krijg je bij je huurcontract nog een 

apart huishoudelijk reglement. Daarin 

staan allerlei afspraken: over bezoekuren, 

je kamerinrichting, het onderhoud van 

de gemeenschappelijke ruimtes (voor je 

eigen kamer zorg je sowieso zelf), … Lees 

ze grondig na, stel eventueel vragen en 

let op dat het huishoudelijk reglement je 

huurcontract niet tegenspreekt. 

Je kotbaas zorgt voor twee exemplaren 

die jij beide ondertekent. Je bent dan 

gebonden aan die afspraken.

ALS HET BOTST 
MET JE KOTBAAS
Loop je tegen je kotbaas aan, 

omdat hij bijvoorbeeld:

• je privacy niet respecteert;

• je waarborg niet teruggeeft;

• je onverwacht extra kosten aanrekent?

Informeer je dan gerust bij Kotatgent, 

of de huisvestingsdienst van jouw 

onderwijsinstelling - zeker als je er zelf 

niet uit raakt met je kotbaas. Je krijgt 

advies over je rechtspositie en de stappen 

die je kunt ondernemen. En je rekent op 

bemiddeling. 

Ook de Huurdersbond geeft 

jou graag advies en info. Ga naar 

www.vob-vzw.be/HB/AdressenenSpreekuren/

OostVlaanderen/tabid/335/Default.aspx 

voor meer info. Let wel: voor deze dienst 

betaal je lidgeld.

NOG EEN STAP VERDER
Vind je nog altijd geen oplossing, 

of escaleert het conflict? Dan is 

de laatste stap naar het vredegerecht 

gaan (Opgeëistenlaan 401). 

Informeer je in het Justitiehuis van Gent 

(Cataloniëstraat 6-9) over mogelijke 

gerechtelijke stappen. 

1m3 - Met knus parket - 1.475 euro

ENKEL VOOR JONGE HONDEN

Of surf naar
voor een echt wijs kot!

Kotatgent.be
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http://www.vob-vzw.be/HB/AdressenenSpreekuren/OostVlaanderen/tabid/335/Default.aspx
http://www.vob-vzw.be/HB/AdressenenSpreekuren/OostVlaanderen/tabid/335/Default.aspx
http://www.what-s-in-a.name
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4. VOORKOM CO-VERGIFTIGING.
CO of koolstofmonoxide is een giftig gas 

dat binnenkomt via je verwarmingstoestel 

of boiler. Het komt vrij bij de onvolledige 

verbranding van fossiele brandstoffen zoals 

hout, kolen, gas, petroleum en stookolie. 

Bij elektrische verwarming of radiatoren van 

de centrale verwarming is dat nooit het geval. 

CO sluipt binnen op kousenvoetjes: je kunt 

het gas niet ruiken, zien of voelen. Maar het 

is wel gevaarlijk, vandaar de bijnaam stille 

moordenaar.

De symptomen van een CO-vergiftiging?
• vermoeidheid

• hoofdpijn

• braken

• duizeligheid

• misselijkheid

Grijp meteen in zodra je die herkent:

• Open ramen en deuren.

• Zet je verwarmingstoestel uit.

• Zorg dat iedereen de kamer verlaat.

Raakt er iemand bewusteloos? 
Bel dan onmiddellijk naar het 

noodnummer 112. Anders schakel 

je het best de huisarts in.  

4. Veilig op kot

Veiligheid op kot?
Extra gemoedsrust! 

Nee, we willen je niet met doemscenario’s 

om de oren slaan. Toch ben je je het best 

bewust van een aantal gevaren die op de loer 

liggen … Zodat je ze zoveel mogelijk 

kunt vermijden. Zo garandeer jij 

de veiligheid van je kot:

1. Sluit een brandverzekering af. 

2. Minimaliseer het brandrisico. 

3. Doe je kamer op slot. 

4. Voorkom een CO-vergiftiging.

1. SLUIT EEN BRANDVERZEKERING AF 
VOOR JE KOT. 
Zorg dat je kot verzekerd is tegen brand- en 

waterschade, en ontploffing. Je bent zelf 

aansprakelijk - tenzij dat gebeurde door 

overmacht of door derden. Kijk even de 

verzekeringspolis van je ouders na. Vaak dekt 

die ook een tweede verblijfplaats, zoals je kot. 

2. MINIMALISEER BRANDRISICO. 
Kook je op kot? Laat je potten en pannen dan 

nooit onbewaakt. En blaas kaarsen altijd uit 

als je weggaat. Sputtert de elektriciteit tegen? 

Breng je kotbaas dan meteen op de hoogte, 

want kortsluiting kan brand veroorzaken. Zet 

desnoods de hoofdschakelaar uit totdat er 

een oplossing is.

Ga ook meteen na hoe de brandblussers 

werken, en via welke weg je vlucht in geval 

van nood. 

3. DOE JE KAMER OP SLOT. 
Je laptop, smartphone, soms ook een tv, … 

Je verzamelt al snel een hoop waardevolle 

spullen op je kot. Om nog maar te zwijgen 

van je identiteitskaart, rijbewijs, enzovoort. 

Een hele rompslomp als je die kwijtraakt. 

Sluit dus altijd goed je ramen en de deur 

van je kamer, ook al ga je maar heel even 

weg. Dieven zijn vliegensvlug! 

Maak regelmatig een onlineback-up van 

je digitale documenten (groepswerken, 

papers, samenvattingen, …), of kopieer 

ze naar een externe harde schijf. En 

personaliseer je kostbare spullen, door er 

je naam op te schrijven met een stift of 

ze te laten graveren. Een bijkomende tip? 

Maak een inventaris van wat je hebt (merk, 

type, productienummer, kenmerken, …). 

Neem er foto’s van. En bewaar die bij je 

ouders. Moet je je spullen ooit als gestolen 

aangeven? Dan heb je een schat aan info 

achter de hand! 

Geef elke diefstal of inbraak aan bij 

het commissariaat van jouw wijk 

(www.lokalepolitie.be/5415/

commissariaten.html). Je vindt er ook 

voorgedrukte registratieformulieren. 

Maak gerust een afspraak voor extra advies 

over beveiliging bij het Bureau Politionele 

Misdrijven. Bel naar 09 266 65 90, 

of mail naar preventie@politie.gent.be. 

Vertrouw niet op CO-detectoren
De CO-detectoren die je in doe-het-

zelfzaken koopt, geven een vals gevoel 

van veiligheid. Ze slaan pas alarm bij 

hoge concentraties CO, maar dan is het 

vaak al te laat …  

http://www.lokalepolitie.be/5415/commissariaten.html
http://www.lokalepolitie.be/5415/commissariaten.html
mailto:preventie@politie.gent.be
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7 tips om veilig te verwarmen
1. Verlucht regelmatig ruimtes met een 

verwarmingstoestel of boiler.

2. Ga na of de schoorsteen voldoende 

trekt, hoog genoeg boven de dakrand 

uitsteekt en elk jaar wordt geveegd.

3. Zorg dat je kotbaas de gasinstallatie 

minstens elke twee jaar laat keuren  

door een erkende dienst. 

4. Verwarm je kot met centrale 

verwarming, elektrische toestellen 

of luchtdichte gastoestellen type C. 

Andere systemen zijn vaak verboden.

5. Gebruik verwarmingstoestellen 

zonder afvoer (bijvoorbeeld een 

petroleumkachel) nooit langer dan een 

uur, en nooit tijdens je slaap. Wil je je 

kamer langer verwarmen? Zet dan een 

elektrisch toestel aan.

6. Wees op je hoede als je gele vlammen 

ziet in je gastoestel, of roetafzetting, 

hoge vochtigheid en/of condensatie. 

Die wijzen op een slechte verbranding. 

7. Laat kachels niet branden op de 

laagste stand. 

Meer info vind je op 

www.koolstofmonoxide.be. 

Schakel gerust het CO-meldpunt in voor 

een check van je kot, via 09 266 76 08. 

6 tips voor een zuinig kotleven
Zuinig omspringen met energie en water? 

Dat is niet alleen goed voor het milieu, je 

spaart er ook heel wat geld mee uit. 

1. Ga je naar buiten, ook al is het maar 

voor even? Doe dan je lichten uit en zet 

de verwarming een paar graden lager. 

Je spaart per graad 7 procent energie.

2. Zet je apparaten volledig uit, in plaats 

van op de stand-bystand. Daarmee 

spaar je 10 tot 12 euro per jaar uit voor 

een dvd-speler of stereo, en tot 20 euro 

voor een tv. 

3. Zet je computer en scherm in 

slaapstand als je die even niet gebruikt. 

’s Nachts schakel je ze het best volledig 

uit. Dat bespaart je tot 12 euro per jaar.

4. Zet je pan op een kookplaat die past, 

en dus niet te groot is. Gebruik altijd 

een deksel: je verbruikt dan drie keer 

minder energie.

5. Sta 1 minuut minder lang onder de 

douche - goed voor ongeveer 10 liter 

minder water. Als iedere student in 

Gent dat doet, scheelt dat maar liefst 

164 miljoen liter. 

6. Eet minstens 1 keer per week 

vegetarisch. Gezonder en ecologischer 

dan vlees. Want wist je dat elke biefstuk 

waar jij jouw tanden inzet wel 7 kilo 

broeikassen deed vrijkomen? Dat 

is zoveel als bij een autorit van 45 

kilometer.

5. Milieubewust op kot

Spring verantwoord om 
met afval op kot

Hoe ga jij om met afval op kot? Is er 

een taakverdeling om de vuilniszakken 

buiten te zetten? En wie koopt de 

zakken aan? In koten van meer dan tien 

wooneenheden zijn er normaal gezien 

verzamelcontainers. Vraag dus zeker na 

bij je kotbaas en/of kotgenoten wat bij jou 

juist de afspraken zijn.

Ophaalkalender IVAGO

Op de kalender van IVAGO staan alle 

ophaaldata- en regels. Je vindt die:

• via de Recycle!-app;

• op www.ivago.be;

• in december in je kotbrievenbus (hang 

de kalender bijvoorbeeld in je keuken).

Ophaalafspraken

In Gent mag je je vuilnis pas vanaf vijf uur 

’s morgens buiten zetten. Twee uur later 

vertrekken de ophaalploegen. Zo blijft het 

afval niet te lang op straat staan, en wordt 

het risico op vandalisme, ongedierte en 

ongevallen kleiner. Hou je je niet aan die 

regel? Dan riskeer je een boete. 

In 46 straten rond de Overpoort start 

de ophaling op vrijdag pas vanaf 12 uur. 

Op www.ivago.be ga je na of jouw kot 

in die zone ligt. 

Nog beter: 
minder afval

Help de afvalberg te verkleinen. 

Een paar eenvoudige tips:

• Ga winkelen met een herbruikbare 

boodschappentas.

• Laat overdreven verpakte producten 

links liggen.

• Koop verse groenten en fruit.

• Kies bier en frisdrank in flessen 

met statiegeld. 

• Vraag een ‘geen reclame’-sticker 

aan bij IVAGO, en plak die op je 

kotbrievenbus.

http://www.koolstofmonoxide.be
http://www.ivago.be
http://www.ivago.be
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Recept voor 
buurvriendelijke feestjes

Zelfgemaakte hapjes, een bonte 

verzameling flessen en alleen mensen 

die jij graag hebt … Niets leukers dan 

een kotfeestje! Maar zorg dat je buren 

ongehinderd indommelen. En dat je het na 

22 uur rustig houdt, want op nachtlawaai 

plakken stevige boetes. En daarvoor draai 

jij als organisator op. Zo loopt je kotfeestje 

gestroomlijnd:

• Geef je buren het nummer van de 

verantwoordelijke. Zo bellen ze niet 

meteen naar de politie met een klacht. 

• Maak duidelijke afspraken met je buren 

en respecteer die.

• Breng je wijkzorgteam op de hoogte.   

Je vindt hun contactgegevens op 

www.lokalepolitie.be. Beperk je tot 

een selecte groep genodigden, zodat

je feest niet uit zijn voegen barst. 

• Zorg dat je vloer het gewicht kan dragen, 

zodat je niet plots bij je onderbuur op 

schoot zit.

• Open je deur voor je gasten … maar niet 

voor gauwdieven.

• Zet je muziek niet te luid. Na 22 uur  kun 

je een boete krijgen, en kan de politie je 

feest abrupt beëindigen.

• Maak geen lawaai op straat. Gepraat 

draagt ver omdat de gevels het weer-

kaatsen. Vraag dus aan rokers om niet té 

enthousiast te zijn, en neem 

binnen afscheid van je gasten - met de 

deur dicht. Je kunt zelfs lolly’s aanvragen 

bij de Dienst Preventie, want als je mond 

vol snoep zit dan … juist, ben je stiller!

• Hou ramen en deuren zoveel mogelijk 

gesloten.

• Garandeer de brandveiligheid. Hou de 

(nood)uitgangen vrij. En kijk even na  tot 

hoeveel mensen je verzekerd bent. 

• Begin vroeg genoeg. Dan heb je meer 

feesttijd vóór het stil(ler) moet om 22 uur. 

Is je kot te klein voor wat jij in 

gedachten hebt? Zoek dan een zaal op 

www.fuiveningent.be. Of ben je na deze 

info wat afgeschrikt? Ga dan gewoon 

naar een feestje op café - zorgeloos én 

gemakkelijk!

GAS-boete? Liever niet!

Voor herhaaldelijke overlast - zoals 

nachtlawaai, vuilniszakken die te vroeg 

buiten staan of hinderlijk gestalde fietsen 

- riskeer je een GAS-boete. De Stad

Gent volgt daarbij een draaiboek: in 

de eerste plaats helpt en bemiddelt 

de studentenpreventiecoach. Maar bij 

blijvende problemen neemt de politie 

het over. Te vermijden!

Gebruik de bergplaats 

6. Feesten op kot

Hou het wijs in Gent

Gentenaars en studenten brouwen 

samen de unieke dynamiek van Gent. 

Alleen … Gentenaars die werken, 

hebben vaak meer nood aan rust. 

Sta daar dus bij stil als je een feestje 

organiseert, je drumstokken kreupel 

speelt of ’s avonds je kruidenrekje 

in de muur wilt boren. Ook voor je 

medestudenten is lawaaioverlast 

hinderlijk. Leef je je voldoende in in je 

buren? Dan blijft Gent een wijze stad, 

waar mensen elkaar respecteren. 
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Modelplaatsbeschrijving

Op pagina 23 las je al over het 

modelhuurcontract van Kotatgent. 

Handig, want alle elementen voor een 

kraakheldere overeenkomst zijn aanwezig. 

Het staat in vier verschillende talen op 

www.kotatgent.be, onder ‘Vragen?’. 

Ook vind je daar een model voor je 

plaatsbeschrijving.

NUT TIGE 
TELEFOONNUMMERS
Veilig Vrijenlijn: 078 15 15 15 

Noodnummer politie: 101 

Antigifcentrum: 070 245 245 

Noodnummer dringende medische 

bijstand/brandweer: 100 

Brandweer Gent - Dienst Preventie 
(niet-urgent): 09 268 88 99 

OCMW: 09 266 99 11 

Brandwondencentrum: 09 332 34 90 

Politie Gent: 09 266 61 11 

Card Stop: 070 344 344 

Rode Kruis Vlaanderen niet-dringend 

ziekenvervoer: 105 

Child Focus: 116 000 

RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening): 

09 265 88 40 

De Lijn: 070 220 200 

SABAM: 02 286 82 11 

Dokter (studentenartsen): 09 264 70 20 

Sportdienst Gent: 09 266 80 00 

Druglijn: 078 15 10 20 

Studentenambtenaar: 09 269 81 10 

Europees noodnummer, 
ook voor gsm: 112 

Taxistop: 070 22 22 92 

Gentinfo: 09 210 10 10 

Holebifoon: 0800 99 533 

IVAGO: 09 240 81 11 

Jongeren Advies Centrum (JAC): 
09 265 04 70 

Kinder- en jongerentelefoon Awel: 102 

NMBS: 02 528 28 28 

Tele-Onthaal: 106 

VDAB: 09 265 47 11 

Vlaamse Infolijn: 1700 

Zelfmoordlijn: 1813

voor je fiets

Je kotbaas moet een overdekte 

fietsenbergplaats voorzien. Maak er dan 

ook gebruik van: je fiets staat er veilig, 

en is beter beschermd tegen guur weer.

Zet je je fiets toch buiten? Garandeer 

dan minstens één meter doorgang, zodat 

ook rolstoelgebruikers, bejaarden en 

ouders met kinderwagens vlot passeren. 

Respecteer je dat niet? 

Dan knipt de politie je slot door, 

en moet je je trouwe tweewieler 

terugzoeken in het fietsendepot 

(www.mobiliteitgent.be/fietsendepot). 

Laat je fiets dus ook het best markeren, 

zodat je hem gemakkelijker terugvindt. 

Dan kun je het ook aangeven als hij zou 

worden gestolen. 

Kotinrichting 

voor een prikje

Een originele spreuk voor aan de muur, 

een oerdegelijke pollepel, een zetel om 

lekker in door te hangen, … 

Met een leuke kotinrichting voel je 

je zo thuis. En dat hoeft niet veel te 

kosten. Ga op ontdekkingstocht 

in de Gentse kringwinkels 

(www.kringloopwinkelgent.be). 

Of sla je slag op een rommel- of 

brocantemarkt. Bijvoorbeeld die 

van Sint-Jacobs en het Beverhoutplein 

- elke vrijdag, zaterdag en zondag.

7. Nuttige info in een notendop

Telefoongids
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8. Checklist

Kies je een kot? 
Neem er dan dit lijstje bij:

  In je kamer en/of gebouw: 

  Welk verwarmingssysteem is er? 

  Is er voldoende isolatie? (warmte en geluid) 

  Sluiten de ramen en de deuren goed? (tocht) 

  Werken de kranen goed? 

  Wat is de staat van het sanitair? 

  Hoeveel andere bewoners zijn er? 

  Is er genoeg daglicht? 

  Zijn er potten, pannen en bestek? 

  Zijn er onderhoudsmiddelen? 

  Merk je geen vochtige muren op? (zwarte plekken) 

  Welke vloerbekleding ligt er? 

  Werken de elektrische installaties? 

  Zijn er genoeg stopcontacten? 

  Spoelt het toilet goed door? 

  Is er een fietsenstalling? 

  Is er een huisreglement? 

In de buurt: 

  Is het een rustige omgeving (geen cafés, discotheken, … )? 

  Is het openbaar vervoer vlot bereikbaar? 

  Wat is de afstand tot je school? 

  Wat is de afstand tot je vrienden en vriendinnen? 

  Wat is de afstand tot de (voedings)winkels? 

  Wat is de afstand tot het stadscentrum? 

  Is er een dokter, tandarts of apotheek in de buurt?

3m3 - Triplex met buitenruimte - 2.975 euro

ENKEL VOOR TORTELDUIVEN

Of surf naar
voor een echt wijs kot!

Kotatgent.be
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Kotatgent.be

Colofon

Op kot in Gent is een publicatie 

van Kotatgent, samen met:

Arteveldehogeschool 

Hogeschool Gent 

StuVo LUCA Campus Gent 

STUVO+ Odisee & KU Leuven 

Universiteit Gent 

Stad Gent 

Kotatgent.be
Op jacht naar een kot? 

Of naar info over je kot? 

Richt je pijlen op Kotatgent. 

Het team helpt je graag verder!

Kotatgent - Stad Gent
Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

kot@gent.be

www.kotatgent.be 
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