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74%
in eigendom

55%
zelfstandig 

45%
onzelfstandig

75%
voor Nederlandse 

studenten

25%
voor internationale 

studenten

88%
onder kwaliteits-
kortings grens 
van € 424 

1.833
in uitvoering 
en ontwikkeling

Gemiddelde 
wachttijd 
zelfstandige 
woning 

Gemiddelde 
wachttijd 
onzelfstandige 
woning 

AANTAL WONINGEN PER REGIOAANTAL WONINGEN PER REGIO

26%
in beheer

Amsterdam

10.894

Leiden

7.354

Delft

10.322

Den Haag

3.797

Deventer/
Wageningen

1.106

984
meer in exploitatie 

48maanden

25maanden

Ook in 2019 heeft DUWO zich hard ingezet om woningen te bouwen, te verhuren en te 
beheren waarin elke student zich thuis voelt, tegen een betaalbare huurprijs en ook 
duurzaam. Onze huurders zetten we hierbij centraal. Bijvoorbeeld met de verdere 
ontwikkeling van online middelen voor klantenservice, maar ook met trendy 
ingerichte common rooms in nieuwe en bestaande complexen. Of met video’s over 
leuke studentenhuizen en belangrijke informatie voor internationale studenten. 
Community building speelt hierbij een belangrijke rol. De totale aanpak zorgde in 
2019 voor meer klanttevredenheid: gemiddeld een 7,1, een mooie stap in de goede 
richting! In ons asset management hebben we een belangrijke plek gegeven aan 
duurzaamheid, zowel bij nieuwbouw als onderhoud. Nieuwbouw werd in een aantal 
gevallen ‘all electric’ opgeleverd. De voorraad groeide met 950 woningen, grotendeels 
te danken aan nieuwbouw op de Leidse Schans in Leiden, aan het Leemansplein in 
Den Haag en in het Havenkwartier in Deventer. We sloten het jaar af met een fl ink 
fi nancieel resultaat. Dat is mooi, maar ook hard nodig om de beschikbaarheid van 
betaalbare en duurzame  studentenwoningen in de toekomst te kunnen vergroten.

33.473 WONINGEN33.473 WONINGEN

18.094
afgesloten contracten

97%
campuscontracten

7,1
klanttevredenheidscijfer

Bestedingen van DUWO

OK

86%
huurcontracten digitaal getekend

DIENSTVERLENINGDIENSTVERLENING

€ 369 GEMIDDELDE HUURSOM PER MAAND€ 369 GEMIDDELDE HUURSOM PER MAAND
(WONINGEN EN KAMERS, EXCLUSIEF HUURTOESLAG)(WONINGEN EN KAMERS, EXCLUSIEF HUURTOESLAG)

organisatiekosten 

betaalde huren derden 

woningonderhoud 

rentelasten 

belastingen en heffi ngen  

investeringen   

19%

11%

15%

14% 12%

30% 

191 werknemers,169 FTE's 

100% 
van de door DUWO ingekochte 
electriciteit duurzaam

100% 
van het door DUWO ingekochte 
gas CO2 gecompenseerd

2012 - 2019: 
elektriciteitsverbruik -23%  
gasverbruik -13%

60% 
van de complexen wordt gasloos 
of gasloos-ready verwarmd

69 FTE's 
beheren en onderhouden al onze woningen 

> 198 
woningen per FTE 
in de verhuur

19%
zelf opgewekte energie

ORGANISATIEORGANISATIE

DUURZAAMHEIDDUURZAAMHEID

FINANCIËLE KENGETALLENFINANCIËLE KENGETALLEN

CO2
-23% -13%

20
19

Prestatie 2019 Norm

• Solvabiliteit beleidswaarde  58,8%  20%

• Dekkingsratio   34,2%  <70%

• Rentedekkingsgraad (ICR)   2,7 1,4

• Loan to value   43,8% <75%

Labelklasse DUWO complexen 
(verblijfsobjecten)
 A+
 A
 B
 C
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 E
 F
 G
 monumentaal

5.255
verhuringen via ROOM

23.972
actieve woningzoekenden

OK

Het winnende huis van
de Student Energy Race 

bespaarde 66%.

23 huizen van 5 
studentenhuisvesters 
in 7 steden bespaarden

gemiddeld 35%.


