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1500 koten op en rond 
de campus

De Vrije Universiteit Brussel 
beschikt over zo’n 1500 
koten in eigen beheer. Die 
liggen zonder uitzondering 
middenin of op wandel- 
afstand van onze cam-
pussen in Etterbeek en 
Jette. Ze zijn stuk voor 
stuk te verkrijgen aan 
een zacht prijsje. Nieuwe 
studenten die zich voor de 
eerste keer inschrijven in 
het hoger onderwijs, heb-
ben trouwens voorrang. 
Zorg er wél voor dat je 
aanvraag vóór 1 mei bij 
ons is. Achteraan lees je 
hoe dat moet.

Studentenhuis 
Schoofslaan – 
Triomflaan 

Deze VUB-koten liggen 
aan de rand van Brussels 
Sciences & Humanities 
Campus in Etterbeek. 
Je buur: de plaatselijke 
Colruyt - altijd handig 
voor die inderhaast 
georganiseerde kotfuif of 
een romantisch dinertje. 
Gemeubeld en voorzien 
van internet. Badkamer 
en keuken deel je met 5 
andere studenten.

Studentenhuis 
Nieuwelaan 

Gelegen op 400 meter 
van de campus in 
Etterbeek, naast de 
hoofdkazerne van de 
federale politie. Veilig 
en vredig. Dit gebouw is 
opgebouwd uit units van 
10 tot 12 kamers. Uiteraard 
is elke kamer voorzien van 
alle comfort.

Studentenwijk Brussels 
Humanities, Sciences 
& Engineering 
Campus in Etterbeek

De bib, de aula’s, het 
studentenrestaurant, 
het zwembad en het 
voetbalveld: je bent hier 
werkelijk omsingeld door 
alle faciliteiten die onze 
groene campus te bieden 
heeft. Je deelt keuken en 
badkamer met 5 andere 
studenten.

OVERAL
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Brik: het vertrekpunt voor een privé-kot in Brussel 

Als je kiest voor een privékamer via Brik, dan is de kwaliteit 
van je woonst gewaarborgd. De vijfduizend kamers in 
het bestand van Brik worden geregeld gecontroleerd, 
en alle verhuurders zijn geregistreerd. Mocht je tijdens je 
huurperiode toch voor problemen komen te staan, weet 
dan dat Brik, in samenwerking met de VUB, je met raad 
en daad bijstaat. Brik heeft trouwens een handige website 
voor wie zelf op kotenzoektocht trekt. Zo kan je bij Brik een 
kot zoeken in gans Brussel en de Vlaamse rand. 

www.brik.be

Studentenwijk Brussels 
Health Campus in 
Jette 

Dé uitvalsbasis voor 
wie Geneeskunde, 
Biomedische 
Wetenschappen of 
Farmacie studeert. In 
de schaduw van het 
Universitair Ziekenhuis heb 
je alles bij de hand: van 
de bib tot het restaurant, 
van het studentencafé 
tot de fitness. Je zit op 
een boogscheut van de 
culturele hoogstandjes 
in Brussel en op twee 
stappen van het 
Laarbeekbos.

Steek je neus even 
binnen 

Kom langs en neem een 
kijkje in de koten van onze 
verschillende studenten-
wijken! Eén adres: 
www.vub.be/op-kot

OP KOT
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Laat je fiets maar op stal

Want een kot van de VUB betekent automatisch dat je 
op of rond de campus woont. Zo wordt je universiteit 
echt je leefwereld. Je leert snel de andere ‘bewoners’ 
van de unief kennen en verliest geen tijd voor verre 
verplaatsingen. Of die nu om te sporten, te blokken of te 
fuiven zijn. Je benen dragen je in geen tijd overal heen. 
Mooi meegenomen, want zo ben je nooit te laat voor de 
les of het examen. Tijd dus om nog wat te surfen tijdens het 
“academisch kwartiertje”. Of om een allerlaatste keer de 
examenstof te herhalen.

Zuurstof voor je brein 

Brussel een grijze stad? Maak daar maar groen van. 
Met meer dan 8000 hectare aan bossen en parken is 
Brussel één van de groenste hoofdsteden van Europa. 
Ook de VUB-campussen in Etterbeek en Jette zijn oases 
in de stadsjungle. Een balletje trappen met de makkers, 
genieten van een barbecuesessie of gewoon met een 
boek in de zon liggen: je doet het hier allemaal voor je 
eigen deur. Een mooiere omgeving voor je nieuwe thuis 
vind je nergens.

DE WERELD AAN 
JE VOETEN 
En alles bij de hand. De redenen waarom onze 
studentenkamers zo gegeerd zijn liggen voor de hand. 
Je kan er rekenen op het nodige comfort, met een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De koten liggen 
bovendien allemaal op en rond de campus, met alle 
voordelen van dien. Zo geniet je dubbel van de groene 
ruimte en heb je het studentenrestaurant, de bib en 
je leslokalen, en je lessen om de hoek van je kot. Zelfs 
om uit te gaan hoef je amper de campus te verlaten. 
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Schappelijke prijs 

Voor een kamer van de VUB vraagt Studentenhuisvesting 
een standaardhuurprijs van ongeveer 320 euro per maand. 
Dit is inclusief internet, energiekosten, brandverzekering, 
herstelling van defecten en het wekelijks onderhoud van 
de gemeenschappelijke ruimtes. 

UPKOT

De residentie Bru Upkot ligt vlak naast de campussen van 
de VUB en de ULB in Etterbeek. Er zijn 108 kamers voor VUB- 
studenten en evenveel voor ULB-studenten. Een mooie kans 
dus om je Frans bij te schaven in je vrije tijd. In Jette heb je 
Jet Upkot met 143 kamers. Gelegen vlak bij het station in 
Jette en tegenover het Boudewijnpark. Zo wandel of fiets 
je door het park naar je lessen. De huurprijzen schommelen 
tussen de 470 en meer dan 1000 euro per maand (kosten 
inbegrepen), naargelang het type (kamer, studie, flat...). 

www.upkot.be

U-residence 

Dit is een complex op de Brussels Humanities, Sciences & 
Engineering Campus in Etterbeek met 64 studentenkamers 
voor een verblijf van 6 maanden of 1 jaar. De overige 31 
hotelkamers op de bovenste verdieping verwelkomen 
docenten, erkende topsporters en buitenlandse studenten. 

www.u-residence.be

HUURTOELAGE 
Een opstap naar een toegankelijk kot 

Indien het moeilijk is om de maandelijkse huur van je kot te betalen, dan kan je

een huurtoelage aanvragen. Deze huurtoelage kan je enkel aanvragen voor een

kamer van de Vrije Universiteit Brussel, een kamer via het kamerbestand van Brik

(www.brik.be), BRU UPKOT of JET UPKOT (www.upkot.be), een kamer in het EhB

Studentenhome Jette of een studio in U-Residence (www.u-residence.be).

Om voor een huurtoelage in aanmerking te komen, moet je aan een aantal

specifieke voorwaarden voldoen. De huurtoelage varieert tussen € 10 en € 110 per

maand. De huurtoelage moet elk academiejaar opnieuw worden aangevraagd.

 

Meer informatie over de huurtoelage, toegepast op je eigen situatie, kan je

aanvragen bij Studentenstatuut & studiefinanciering / studentenjobs:

[E] studentenstatuut.studiefinanciering@vub.be

[T] 02 629 23 15

Online vind je meer informatie op: student.vub.be/huurtoelage 
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OP KOT IN BRUSSEL
Wie echt van onder moeders rok uit wil, kan dat niet beter doen dan in Brussel. Mekka van 
cultuur, terrasjes en lekker eten. Uitvalsbasis van wereldpolitiek en internationale ondernemingen. 
Multiculturaliteit, architectuur en tal van bezienswaardigheden troef in de hoofdstad van Vlaanderen, 
België en Europa. En jouw kot middenin dat alles. 

DA’S OP KOT IN DE WERELD
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Niets is ondenkbaar ...

...als je op kot zit in Brussel. Je leert deze veelzijdige stad stap 
per stap kennen. Het is ook dé plek om te bewijzen dat je 
zelf je boontjes kan doppen (en klaarmaken). Eens de lessen 
erop zitten leer je de andere grote levenslessen in de cafés, 
straten en cultuurtempels van onze bruisende hoofdstad. 
Met je adresje in Brussel heb je onmiddellijk toegang tot de 
belangrijkste bolwerken van de internationale, economische 
en politieke scène, met hoofdkwartieren van talloze 
multinationals en een scala aan politieke instellingen. Een 
droom voor wie een steile carrière nastreeft.

Tonight’s the night

Een avondje Brussel is altijd een grandioos succes. Haal je 
kostuum uit de mottenballen en trek naar de opera in de 
Muntschouwburg. Liever wat meer decibels? Dan lonken 
de Botanique, Vorst Nationaal en de AB. Je beste moves 
kan je kwijt in danstempels zoals de Fuse en de Spirito. Wie 
zich in de hoofdstad verveelt ondanks het aanbod aan 
dans, theater, films, lezingen en tentoonstellingen, is wel héél 
volhardend in de boosheid. 

Naar alle uithoeken van de stad 

Heb je je droomkot gevonden op de privémarkt? Ook 
dan ben je snel in de les dankzij het openbaar vervoer. 
Een slim netwerk verbindt alle 19 gemeenten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij al die bussen, trams 
en metro’s opent de hoofdstad vlot de armen voor jouw 
bezoek. www.mivb.be

Brik helpt je graag verder 
Zoals ze het zelf zo mooi stellen: Brussel is een mooie oester 
die je moet openwrikken. Daar helpt Brik je graag bij.  
Of het nu gaat om gratis concerten of andere 
evenementen of tips en rondleidingen over degelijke 
koten: op www.brik.be ben je aan het juiste adres.

Boudin? Karakollen? Stoemp? 

Brusselse kost verwarmt hart en maag. Dat jer hier eens 
iets kan uitproberen is een understatement van jewelste. 
Dat is het voordeel van een stad die een smeltkroes aan 
culturen en smaken herbergt – en de combinaties die 
daaruit voortkomen. In Brussel is lekker eten en drinken geen 
tijdverdrijf, maar een manier van leven.

 “Op kot zitten heeft vele 
voordelen. Je leert zelfstandig 
zijn, bent snel in de les en leert 
veel nieuwe mensen kennen. 
Je kotgenoten zijn vaak ook 
studenten die er al een paar 
jaar VUB hebben opzitten. Zij 
kunnen je dan ook met van 
alles en nog wat helpen.” 
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HOE VRAAG IK EEN KOT VAN 
DE VUB AAN? 

Kom ik in aanmerking voor een kot van de Vrije 
Universiteit Brussel? 

De Vrije Universiteit Brussel werkt met een prioriteitenlijst 
voor het toewijzen van koten. Bekijk op student.vub.be/
op-kot-aan-de-vub#prioriteitenlijst in welke categorie jij zit. 
Nieuwe studenten die zich voor het eerst inschrijven in het 
hoger onderwijs krijgen voorrang bij hun aanvraag. Wacht 
niet te lag met het zetten van de nodige stappen, want de 
VUB-koten zijn erg gegeerd. Belangrijk: je aanvraag moet 
binnen zijn vóór 1 mei. 

Wanneer vraag ik mijn kot aan? 

Je aanvraag voor een kot van de VUB moet uiterlijk 1 mei bij 
ons zitten. Halverwege mei krijg je dan een antwoord van 
Studentenhuisvesting en weet je of je in aanmerking komt 
voor een kot. Je moet ten laatste 8 juli formeel bevestigen of 
je de kamer zal huren. 

Hoe vraag ik mijn kot aan? 

In de loop van januari 2020 start de aanmelding voor de 
koten. De exacte prijzen, data en instructies om jouw kot 
aan te vragen, vind je terug op student.vub.be/op-kot. Op 
deze pagina geven we ook een hartig woordje uitleg bij 
onze toewijzingspolitiek. Je komt te weten wie voorrang 
heeft bij de aanvraag, wat het huishoudelijk reglement is, 
enz. 

Hoeveel huur moet ik betalen? 

De maandelijkse huurprijs voor een kot aan de VUB 
bedraagt ongeveer 320 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd. Natuurlijk zal dit bedrag lager zijn indien je in 
aanmerking komt voor een huurtoelage.  
Meer informatie daarover vind je op  
student.vub.be/huurtoelage.

info@vub.be

www.vub.be

@VUBrussel

www.facebook.com/VUBrussel

@VUBrussel
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