
 

Alle ins en outs over een kamer vinden in Groningen 

Je studententijd staat voor de deur! Maar een ander deur gaat daarmee misschien dicht, namelijk die van 

je ouderlijk huis. Veel mensen zien het begin van hun studententijd als een mooi moment om op zichzelf 

te gaan wonen. Maar op kamers gaan, hoe pak je dat precies aan? Geen zorgen, er zijn heel veel 

verschillende manieren om aan een kamer te komen! In Groningen zijn genoeg kamers te vinden, dus als 

je er op tijd mee begint, weet je zeker dat je aan het eind van de zomer je eigen paleisje hebt weten te 

bemachtigen! 

Kamers zoeken 

Kamernet 

Eén van de bekendste manieren om een kamer te zoeken is via www.kamernet.nl. Op deze site kun je een 

betaald (tijdelijk) account aanmaken, wat het mogelijk maakt om op advertenties van kamers te reageren 

en berichtjes terug te ontvangen. Op Kamernet kun je instellen in welke buurt je een kamer wilt zoeken, 

wat je budget is, hoe groot je kamer moet zijn, met hoeveel huisgenoten je samen wilt wonen et cetera.  

Facebook 

Wanneer je op Facebook zoekt op ‘kamer Groningen’ vind je veel pagina’s waarop kamers die vrijkomen 

worden aangeboden. Je kunt zelf een reactie plaatsen onder de advertenties of de persoon die de kamer 

aanbiedt een persoonlijk bericht sturen. Ook kun je zelf een oproep plaatsen met wat voor kamer je zoekt 

in Groningen. Facebook heeft een enorm bereik in Groningen, dus het is het proberen zeker waard! 

Vrienden en familie 

Een kamer zoeken via je eigen kennissenkring werkt vaak ook beter dan je denkt! Stel iedereen in je 

omgeving op de hoogte van het feit dat je een kamer zoekt in Groningen, via via levert dat vaak wat op! 

Vraag bijvoorbeeld of mensen je in advertenties willen taggen wanneer ze zelf een aangeboden kamer op 

Facebook voorbij zien komen. 

Informatiemarkt in de KEI-week 

Op maandag 13 augustus vindt er een informatiemarkt plaats op de Vismarkt. Hier presenteren zich 

naast vele studentenorganisaties ook makelaars en andere instanties die kunnen helpen bij het zoeken 

van een kamer. Ga hier gerust even langs voor meer informatie en hulp voor het vinden van een kamer 

in Groningen! 

Op kamers reageren 

 

Of je nu reageert op een kamer via Kamernet, via een privé berichtje op Facebook of via de mail, er zijn 

een paar gouden tips die altijd helpen! Vlak voor het begin van het collegejaar zijn er veel nieuwe 

studenten op zoek naar een kamer. De kans is dus groot dat je niet de enige bent die op een kamer 

reageert, en dan helpt het om een opvallend berichtje te sturen. Wanneer jouw reactie eruit springt, is 

de kans groot dat je wordt uitgenodigd om te komen hospiteren! 

1. Houd het kort, maar krachtig 

Sommige huizen krijgen erg veel reacties van geïnteresseerden. Hierdoor gebeurt het dat (te) 

lange berichten soms worden overgeslagen. Zorg er dus voor dat je een compact berichtje 

schrijft, waarin jouw enthousiasme voor het huis naar voren komt en je ook iets over jezelf 

vertelt! 

2. Wees origineel 

Veel berichtjes die huizen ontvangen lijken op elkaar. Het is dus goed om origineel te zijn, want 

zo’n reactie blijft hangen! Heb jij bijvoorbeeld een leuke hobby, sport, of een specifieke serie 

waar je helemaal gek van bent?! Vertel er iets grappigs over in je verhaaltje! 

3. Wie ben jij? 

Verder is het heel belangrijk om een goed beeld van jezelf weer te geven. Wat ga je bijvoorbeeld 

studeren, wat vind je leuk om te doen, wat voor type ben je? Geef het huis een klein inkijkje in 

hoe jij zou zijn als nieuwe huisgenoot! 
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4. Complimentjes doen het altijd goed! 

Stel je ziet een huis, en je bent meteen helemaal verliefd op de gezellige woonkamer. Zeg hier 

dan iets over in je berichtje! Laat blijken waarom jij juist dít huis kiest om op te reageren. 

Natuurlijk hoef je niet overdreven enthousiast te zijn, een welgemeend compliment werkt altijd 

het best.  

5. Wat verwacht jij? 

Houd altijd in je achterhoofd dat je zelf op zoek bent naar een huis waarin jij je thuis voelt. Er is 

heus genoeg keus, dus je mag best selectief zijn. Laat een huis dus ook vooral weten wat jíj 

zoekt, des te beter kan een huis inschatten of jij erbij past. Vind je het bijvoorbeeld gezellig om 

elke week huisavond te hebben met je potentiële huisgenoten? Loop je liever af en toe even bij 

elkaar binnen? Of ben je überhaupt niet op zoek naar veel sociale verplichtingen binnenshuis? 

Alles mag, maar laat het vooral weten, zodat je voorkomt dat je tijd steekt in een huis wat bij 

voorbaat al niet je eerste keus zal zijn.  

Hospiteren 

Als je eenmaal bent uitgenodigd bij een leuk huis, komt het moment van het hospiteren. Hospiteren is als 

het ware het ‘solliciteren’ voor een kamer. Sommige mensen zien hier tegenop, maar dat is absoluut niet 

nodig. Zie het als iets leuks: ga gewoon een gezellig avondje langs bij het huis van je voorkeur en dan zie 

je vanzelf of het klikt. Bij sommige huizen wordt iedereen in één keer uitgenodigd, bij andere huizen komt 

iedereen één voor één langs. Hoe het ook gaat, wees gewoon lekker jezelf en probeer vooral ook veel te 

weten te komen over de mensen die er al wonen. Het helpt om te bedenken dat hospiteren geen 

eenrichtingsverkeer is; de bewoners zoeken een leuke nieuwe huisgenoot, maar jíj zoekt net zo goed een 

huis wat bij jou past! Nog een paar goeie tips: 

1. Neem iets mee! 

Niet dat dit persé moet, maar een klein cadeautje is altijd een goeie binnenkomer. Ten eerste 

komt het leuk over omdat je net even iets meer moeite hebt gedaan en ten tweede is het een 

handig gespreksonderwerp. Al helemaal als je bijvoorbeeld je lievelingsdrankje meeneemt waar 

een leuk verhaal bij hoort!  

2. Wees jezelf 

Het lijkt zo logisch, maar als er op een hospiteeravond veel mensen zijn laat je je af en toe 

gemakkelijk meeslepen. Bedenk dan wederom wat je doel is: een huis vinden wat bij jou past en 

dat lukt alleen maar als de bewoners weten wie jij echt bent.  

3. Stel vragen 

Wanneer je veel vragen stelt aan de bewoners van het huis dan komt dit oprecht en 

geïnteresseerd over. Daarbij krijg je op die manier het beste beeld van het huis.  

4. Vergeet niet je telefoonnummer achter te laten! 

Want wie weet bellen ze jou een uurtje na de hospiteeravond wel op met het goede nieuws dat 

je een spiksplinternieuwe kamer hebt weten te bemachtigen! 

 


