
FAQ OP KOT 

 
Waar zoek ik een kot? 

Op Kotatlimburg.be, de website voor het zoeken naar studentenhuisvesting in Limburg vind je een divers aanbod van studentenkamers en studio’s. Je 

kan er op zoek gaan naar een kamer gelegen in Diepenbeek, Genk of Hasselt.  Ons  kamerbestand is een samenwerking tussen de UHasselt, Hogeschool 

PXL, Hogeschool UCCL en privé eigenaars. UHasselt heeft geen kamers in eigen beheer. Het kamerbestand beschikt over een 2.500-tal kamers voor 

studenten. Deze kamers zijn in orde met de nodige formaliteiten betreffende uitbatingsvergunning, EPC-Attest en  brandverzekering. Een kamer huren 

uit dit bestand doe je via het gestandaardiseerd modelhuurcontract.  
Aan de hand van diverse criteria kan je jouw zoektocht naar een geschikte kamer starten.. Je krijgt foto’s en informatie te zien van de verschillende 

kamers die opgenomen zijn in het Limburgs kamerbestand. Zo kan je in een oogopslag zien welke kamers beschikbaar zijn en waar ze gelegen zijn.  Heb 

je het kot van je dromen gevonden? Contacteer dan zeker de eigenaar! Je vindt zijn/haar contactgegevens terug bij de algemene info over de kamer. 

 

Hoe zoek ik een kot? 

het kamerbestand biedt een grote variëteit aan kamers: grote, kleine, studio’s, oude, nieuwe, in grote gebouwen, bij mensen thuis…  Neem dus gerust 

je tijd om uit te zoeken wat jij leuk zou vinden. Ga na wat jij belangrijk vindt en welk kot bij jouw persoonlijkheid past.  Bekijk op kot@limburg de 

mogelijkheden en filter in het aanbod op de criteria die voor jou belangrijk zijn. Zo kan je gericht op zoek gaan, om een kot te vinden dat bij je past! De 

meeste koten zijn gelegen op wandelafstand van de campus. Door op de optie kaart te klikken op de website krijg je visueel te zien waar de koten liggen 

ten opzichte van de campus 

 

Wanneer zoek ik een kot? 
Afgaand op de voorgaande jaren is er in Limburg geen tekort aan koten. Dit houdt in dat je in principe tijd genoeg hebt om je kamer te zoeken. Je moet 

er alleen rekening mee houden dat de keuze in het aanbod vermindert hoe langer je wacht. Vanaf mei staan alle gegevens van onze eigenaars online op 

de website www.kotatlimburg.be. Dit is dan ook het ideale moment om je digitale zoektocht te starten. Tijdens deze bijzondere tijd is het momenteel 

jammer genoeg niet mogelijk om de koten te bezoeken. Toch raden we je aan, om in geval van interesse, de eigenaar te contacteren. Misschien kan hij 

je een virtuele toer door de kamer geven? Of jouw naam op een lijst met geïnteresseerden plaatsen zodat hij je kan contacteren als fysieke kotbezoeken 

terug mogelijk zijn. Je kan de meeste eigenaars in het straatbeeld herkennen aan  deze affiche. Je kan best ook altijd checken op onze website of jouw 

kot in het kamerbestand staat.  

 

Wat zijn de voordelen om een kamer te huren bij kot@limburg ? 

Alle kamers die op kot@Limburg.be staan, zijn verplicht een modelhuurcontract te gebruiken. Dit modelhuurcontract wordt jaarlijks geëvalueerd door de 

huisvestingsdiensten van de onderwijsinstellingen, in samenwerking met juristen en het huurderssyndicaat. Je krijg ook een gratis verzekering 

Burgerlijke Aansprakelijkheid als je een kopie van jouw huurcontract inlevert vóór 31 oktober bij de huisvestingsdienst van jouw onderwijsinstelling. Ook 

bij problemen of vragen kan je steeds terecht bij de huisvestingsdienst. Heb je meer juridisch advies nodig, kunnen we je steeds gratis doorverwijzen 

naar het huurderssyndicaat. 
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Hoeveel kost een kot gemiddeld bij kot@limburg? 

In academiejaar 2019-2020  betaal  je voor een studio gemiddeld 398 euro per maand en voor een kamer 276 euro per maand. Het type kamer, de 

oppervlakte en de eigen voorzieningen bepalen de huurprijs. Nieuw vanaf academiejaar 2020-2021 is dat er maximum voor 12 maanden verhuurd mag 

worden door de eigenaars.  

Ga ik op kot in Hasselt of Diepenbeek? 

In het kamerbestand zijn kamers opgenomen die in Hasselt en in Diepenbeek gelegen zijn.  De keuze waar je een kamer huurt is persoonlijk. Er zijn 

studenten die lessen volgen op campus Diepenbeek en huren in Hasselt of omgekeerd. De kamers in Diepenbeek zijn rustig, landelijk gelegen. Maar 

misschien ligt jouw persoonlijke interesse meer bij het stedelijke karakter van de stad  Hasselt. De keuze is aan jou! De afstand tussen de beide 

campussen is makkelijk te overbruggen. Je kan voor 20 euro een campuspas kopen waarmee je kan pendelen op de buslijnen tussen Hasselt en 

Diepenbeek. Of waarom huur je geen fiets en verken je het mooie fietspad tussen Hasselt en Diepenbeek?  

Moet ik zelf nog een verzekering afsluiten voor mijn studentenkamer? 

Indien je huurt met een modelhuurcontract en hiervan een kopie van binnenbrengt op de huisvestingsdienst, zal er een gratis 

huurdersaansprakelijkheidsverzekering voor jou afgesloten worden. Deze verzekering dekt schade (waterschade, brandschade, 

bliksem/ontploffing/kortsluiting) aan je studentenkamer. Schade aan je persoonlijke spullen valt in principe onder de familiale verzekering van je ouders. 

Dit vraag je best even na bij de verzekeringsmakelaar van je gezin.  

Ik ben minderjarig. Mag ik het contract alleen ondertekenen? 

Indien je nog minderjarig bent, dient één van je ouders het huurcontract mee te ondertekenen. 
 
Ik wil geneeskunde gaan studeren, maar moet nog ingangsexamen doen. Zoek ik al een kot? 

Ik ben nog niet zeker of ik dit schooljaar geslaagd ga zijn. Zoek ik al een kot? 

Afgaand op de voorbije academiejaren is er geen tekort aan studentenkamers in Hasselt en Diepenbeek. Je kan dus nog wachten met een definitieve 

beslissing te nemen over een studentenkamer. Weet wel dat hoe langer je wacht, hoe kleiner de keuze wordt.  

Wil je toch graag zeker zijn, dan kan je al een huurovereenkomst ondertekenen. Je kan deze overeenkomst gratis verbreken tot 3 maanden voor de 

huurperiode ingaat. Wanneer je de huurovereenkomst minder dan drie maanden voor de inwerkingtreding wil verbreken, kan dit met een 

opzegvergoeding van 2 maanden huur.  

Wanneer de huurperiode gestart is, kan het contract enkel onder strikte voorwaarden, vermeld in het contract, verbroken worden. 

Staat jouw vraag niet in deze lijst? Geen afdoend antwoord op jouw vraag? Stuur dan een e-mail naar huisvesting@uhasselt.be We proberen jouw vraag 

zo snel mogelijk te antwoorden.  
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