
 

Postcode voorrangstabel  
 
Toekomstige huurders kunnen op basis van hun postcode en onderwijsinstelling, voorrang krijgen voor 
woonruimte van DUWO in de periode tussen 1 juli en 30 november. 
 
De postcodetabel is gebaseerd op een reisafstand van meer dan twee uur met alleen het 
openbaar vervoer. Gezien de openbaarvervoersbedrijven regelmatig hun dienstregeling 
aanpassen, en deze dagelijks kan verschillen, voert DUWO één keer in de twee jaar een update 
door op de onderstaande lijst. Tussentijds wordt deze lijst niet aangepast op de actuele 
dienstregeling. 
 

Om voorrang te krijgen moet je aan de volgende regels voldoen als je je contract tekent: 

• Je bent (aankomend) eerstejaarsstudent. Dat betekent dat je dit kalenderjaar (meestal in september) 
start of al bent gestart (bijvoorbeeld in januari) met je studie. Ook als je al een andere studie hebt 
gevolgd en je gaat binnenkort beginnen met een nieuwe of vervolgstudie, dan rekenen we je als 
(aankomend) eerstejaarsstudent. Dit geldt ook voor alle aankomende eerstejaarsstudenten uit het 
buitenland. 

• Je kan een Uittreksel persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) voorleggen 
dat niet ouder is dan 3 maanden én waarop het recentste woonadres een postcode heeft uit 
de onderstaande tabel. Bij een woonplaats buiten Nederland is een gelijkwaardig document of 
bewijs toegestaan. 

• Per stad zijn er complexen aangewezen waar je alleen voorrang hebt als je aan een bepaalde 
onderwijsinstelling studeert. Controleer per regio in de onderstaande tabel of je als 
woningzoekende in aanmerking komt. 

 
In onderstaande tabel staan de postcodes waarmee je voorrang kunt krijgen.  

Complexen met voorrangsmogelijkheden en eventuele verplichte onderwijsinstelling 
Regio Amsterdam Regio Delft Regio Den Haag Regio Leiden 

• VU-studenten: 
Uilenstede, 
Amstelveen (alle 
onzelfstandige 
kamers met 
huisnummers die 
beginnen met 4-98, 
5-461, 104-264, 
504 en 508); 

• VU-studenten: 
tussen 1 oktober en 
30 november hoef 
je niet te voldoen 
aan de postcode-
eis en is het 
voldoende dat je 
aantoont aan de VU 
te studeren. 

• ROC Amsterdam 
Airport-studenten: 
kamers aan de 
Opaallaan 
(Hoofddorp) 

• E. du Perronlaan (groepen 
6/8 studenten) 

• Prof. Evertslaan (groepen 
15 studenten) 

• Van Hasseltlaan (groepen 
10 studenten) 

• Van Hasseltlaan 
(zelfstandige kamers met 
huur tot aan €442,46 
(prijspeil 2022; 
kwaliteitskortingsgrens)) 

• Van Hasseltplein, 
Professor Evertslaan, 
Isaäc da Costalaan, 
Nicolaas Beetslaan, Louis 
Couperuslaan, (groepen 
3 studenten, alleen bij 
eerste bewoning na 
ombouwen van een 
appartement, daarna 
instemmen) 

• Alle zelfstandige 
studentenwoningen 
(studenten Haagse 
Hogeschool hebben 
voorrang op 
Oranjelaan en 
Stamkartplein) 

Alle onzelfstandige 
woningen op: 

• Pelikaanhof 

• Ravenhorst 

• Flanorpad 

• Middelstegracht 20 

• Klikspaanweg 

• Kaiserstraat 22-24 

• Morsweg 48-56 

• Vrijheidslaan 

• Vrouwenweg 

• Thorbeckehof 

• Rijn- en Schiekade 

• Wassenaarseweg 

 
Alle woningen op: 

• Hildebrandpad 
(student moet aan 
Universiteit Leiden- 
studeren) 

Postcodes met voorrang 
regio Amsterdam:  
1791-1797, 
3197-3199, 
3200-3299, 
4300-4799, 
4900-4999, 
5100-5199, 
5400-6599, 
6900-7299, 
7400-7999, 
8400-9999. 

Postcodes met voorrang regio Delft, Den Haag en Leiden: 
1600-1899,  
3241-3258,  
3700-3899,  
4000-4099,  
4300-4799,  
4900-9999. 



 


