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DUWO biedt studenten de beste woontijd van hun leven, zorgt voor voldoende, betaalbare 
en veilige woonruimte in studentensteden en ondersteunt daarin onderwijsinstellingen.

ONZE MISSIE

BETAALBAAR

BESCHIKBAAR

Aantal kamers/woningen in 9 steden
32.000

Gemiddelde huursom per maand

€ 382,19

Huurverhoging voor > 99% van onze huurders 

≤ 0,6%HU
UR

+1.664

Toename kamers/woningen in verhuur

Kamers/woningen in ontwikkeling

Werk aan de winkel: 16.400 studenten-
woningen tekort in ons werkgebied

2.884

Bijna 17.000 nieuwe huurders van wie 7.500 internationale

7.50017.000 "N

N

Student-huurders met een campuscontract

96%

Student Energy Race: het winnende huis 
bespaarde 39,6%, oftewel € 255/bewoner 

Efficiënt: per fte ruim 200 kamers/woningen in verhuur. 
Personeelskosten per woning per maand: € 21 

>200  =  € 21 -39,6%

Klik voor meer over
Student Energy Race

Klik voor de Facebookpagina

https://www.duwo.nl/over-duwo/nieuws/laatste-nieuws/bericht/artikel/leiden-wint-student-energy-race-519/
https://www.facebook.com/pg/StudentEnergyRace/videos/?ref=page_internal
https://www.duwo.nl/over-duwo/nieuws/laatste-nieuws/bericht/artikel/leiden-wint-student-energy-race-519/
https://www.duwo.nl/over-duwo/nieuws/laatste-nieuws/bericht/artikel/leiden-wint-student-energy-race-519/
https://www.facebook.com/pg/StudentEnergyRace/videos/?ref=page_internal


BETROUWBAAR

Tevreden over Mijn DUWO

90%

Welkomstgesprekken 

Nieuwe klachten bij de geschillencommissie

0

6.000

…

Investering  in onderhoud 

> € 22 mln.Huurcontracten digitaal getekend

OK 88%

Al onze woningen worden 
beheerd door 41 beheerders

41

DUWO Jaarverslag 2016

DUWO.nl

https://www.duwo.nl/over-duwo/publicaties/jaarverslag/?no_cache=1
https://www.duwo.nl/over-duwo/publicaties/jaarverslag/?no_cache=1


ONZE WONINGEN

Een kamer in een 
studentenhuis 
(onzelfstandig): 
gezellig en levendig, 
richt je ook zelf in.

De ingerichte woning: 
vooral handig voor de 
internationale student 
die voor kortere tijd 
een woning zoekt.

Een kamer/woning/
studio (zelfstandig 
of onzelfstandig) 
die je zelf inricht.

2
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FINANCIËLE KENGETALLEN 
 Prestatie 2016 Norm
• Solvabiliteit bedrijfswaarde   43%  minimaal 20%
• Dekkingsratio WSW (leningen/WOZ)   44%  maximaal 50%
• Loan to Value bedrijfswaarde  51%  maximaal 75%
• Rentedekkingsgraad ICR   2,3 minimaal 1,4
• Betalingscapaciteit DSCR   1,3 minimaal 1,0

€
€

DUWO is 
financieel 

gezond

Van alle nieuwe woningen 
in 2016 heeft 100% snel 
internet en 97% een 
gemeenschappelijke 
wasmachineruimte

97%

€

100%



HOE GROEN IS DUWO?

RAPPORT

• Presteren naar Opgaven en Ambities  7,2 

• Presteren volgens Belanghebbenden  6,5 

• Presteren naar Vermogen  7,7 

• Presteren ten aanzien van Governance  6,9

• We wekken zelf groene energie op via warmtekracht-
koppeling, elektrische warmtepompen, zonneboilers en 
-collectoren. In 2016 zijn in Delft op twee complexen 
zonnepanelen gelegd.

• We gebruiken duurzame lokale warmtebronnen, zoals 
warmtenetten. In 2016 werden ze in drie Amsterdamse 
complexen aangewend. 

• Aan de jaarlijkse Student Energy Race, een wedstrijd 
voor energiebesparing tussen studentenhuizen, deed 
in 2016 ook Deventer mee. 

• We hergebruiken energie, bijvoorbeeld warme 
ventilatielucht of afgevoerd douchewater, om tap-

water voor te verwarmen (onder meer via douche-
warmtewisselaars).

• We gebruiken slimme apparaten (thermostaten, 
gedraggestuurde verlichting).

• Sinds de regelgeving het toelaat, kopen we alle 
energiestromen zo groen mogelijk in. Stroom is 
bij DUWO 100% groen. Gasverbruik wordt CO2 
gecompenseerd.

• We doen sinds 2016 mee met The Green Village,  
het duurzaamheidsproject van de TU Delft voor 
onderzoek naar duurzame innovaties. 

Studenten bij DUWO: 
tevreden klanten

VISITATIERAPPORT 2016

 Klik voor het rapport

Klik voor meer over zonnepanelen

Klik voor meer over Green Village

https://www.duwo.nl/over-duwo/publicaties/visitatierapport/?no_cache=1
https://www.duwo.nl/over-duwo/publicaties/visitatierapport/?no_cache=1
https://www.duwo.nl/over-duwo/nieuws/archief/bericht/artikel/zonnepanelen-op-delftse-studentenflat-701/
https://www.thegreenvillage.org/projects/living-lab
https://www.duwo.nl/over-duwo/nieuws/archief/bericht/artikel/zonnepanelen-op-delftse-studentenflat-701/
https://www.thegreenvillage.org/projects/living-lab


WAGENINGEN

DEVENTER

HAARLEM

HOOFDDORP
LEIDEN

DELFTDEN HAAG

AMSTERDAM

AMSTELVEEN

• Amsterdam: nu al ruim 10.000 
woningen maar nog steeds een 
grote vraag naar meer woningen

• Den Haag: de campus bloeit 
verder op met nieuwbouw op het 
Leemansplein

• Leiden: tientallen monumentale 
panden in de historische 
binnenstad en nog heel veel meer

• Delft: midden in het studenten-
leven met het nieuwe International 
Student House

• Wageningen: Campus Plaza, 
wonen in het nieuwe hart van de 
campus

• Deventer: plek voor honderden 
studenten in de gezellige 
binnenstad 

WAAR HUREN STUDENTEN BIJ DUWO? 

Spinozacampus 
Amsterdam

Opaallaan 
Hoofddorp

Campus Plaza
 Wageningen

Science Park 
Amsterdam

Campus Yours 
Leiden

TU-Campus
Delft

Uilenstede 
Amsterdam

De Haagse Hogeschool 
Den Haag

TU-Noordgebied
Delft

https://www.duwo.nl/over-duwo/onze-gebouwen/wageningen/?no_cache=1
https://www.duwo.nl/over-duwo/onze-gebouwen/deventer/?no_cache=1
https://www.duwo.nl/over-duwo/onze-gebouwen/haarlem/?no_cache=1
https://www.duwo.nl/over-duwo/onze-gebouwen/leiden/?no_cache=1
https://www.duwo.nl/over-duwo/onze-gebouwen/delft/?no_cache=1
https://www.duwo.nl/over-duwo/onze-gebouwen/den-haag/?no_cache=1
https://www.duwo.nl/over-duwo/onze-gebouwen/amsterdam/?no_cache=1
https://www.duwo.nl/over-duwo/onze-gebouwen/amsterdam/?no_cache=1
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