
Bijzonder wonen 
op de campus
204 studentenkamers met gezamenlijke 
woonkamers, keukens en badkamers 

Hoe kom ik in aanmerking?
• Je bent ingeschreven bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB).
•  Je staat ingeschreven bij WoonFriesland als woningzoekende. 
• Eerste en tweedejaars studenten wonen verplicht op de campus.
• Wij wijzen een kamer aan je toe.

Een aantal praktische zaken
•  We werken op de campus met een jaarcontract en een jaarhuur. Alle 

contracten starten in augustus voor een huurperiode van 12 maanden. 

•  Zodra jij je aangemeld hebt, ontvang je naast het huurcontract ook een 
plattegrond van jouw kamer en afdeling met de afmetingen.

•  Je betaalt naast de maandelijkse huur, servicekosten voor onder meer 
onderhouds- en schoonmaakkosten, gas, elektra en water. De huur wordt 
jaarlijks op 1 juli aangepast en de servicekosten worden afgerekend op 
basis van werkelijke kosten.  
(Op dit moment bedraagt de maandelijkse huur € 260,- (prijspeil in januari 
2019) en de maandelijkse servicekosten zijn € 100,-.)

•  Wij vinden het belangrijk dat je prettig kunt wonen op de campus. Met 
elkaar zorgen we voor het gebouw en een prettige woonomgeving; jullie 
thuis voor de komende twee jaar! Samen houden we daarom het gebouw 
en de omgeving schoon, heel en veilig. 

 -  De kamers worden leeg maar gestoffeerd (met gordijnen en pvc 
vloer) opgeleverd. Je moet dus zelf voor de inrichting zorgen. 
Je kunt eventueel gebruik maken van een kringloopwinkel op 
Terschelling.

 -  WoonFriesland regelt het schoonhouden van de algemene ruimtes, 
zoals trappen, gangen en badkamers. 

 -  Samen met je medestudenten ben jij verantwoordelijk voor een 
goede sfeer en het schoonhouden van je eigen kamer en de 
gezamenlijke woonkamer. 

Je bent van harte welkom op de campus!
Wil je meer weten of heb je vragen? Kijk op onze website 
woonfriesland.nl. Je kunt ons ook altijd mailen of bellen via
info@woonfriesland.nl of 088 995 22 22. We helpen je graag!



De campus
Op de campus vind je vier woongebouwen en een voorzieningengebouw.
Het voorzieningengebouw is door de studenten zelf ingericht. Er is een
recreatieruimte, een bar, een fitnesszaal en een ‘sleutelhok’ voor de reparatie 
van fietsen en dergelijke.

De woongebouwen
Er zijn maar liefst 204 individuele  
studentenkamers op de campus. 
Deze zijn verdeeld over vier 
woongebouwen:
• West Meep
• Noordgat
• Oosterom
• Schuitengat

Ieder gebouw telt vier verdiepingen 
met op de begane grond, de eerste 
verdieping en tweede verdieping 
dertien kamers en op de derde verdieping 
twaalf kamers. Naast een eigen plek voor 
iedere student heeft elke verdieping een 
gemeenschappelijke woonkamer, keuken  
en badkamer (4 toiletten en 4 douches).

Het leven op de campus
Wonen op de campus van het Maritiem Instituut Willem Barentz 
(MIWB) op Terschelling is écht bijzonder. De campus ligt in een 
bosrijke omgeving, op een steenworp afstand van het MIWB en 
het centrum van West-Terschelling. Je leeft en studeert er samen 
met je medestudenten in een prachtige omgeving.

‘ROOD ZIJN DE DAKEN 

BLAUW IS DE LUCHT 

GEEL ZIJN DE HELMEN 

GROEN IS HET GRAS 

WIT IS HET ZAND 

DIT ZIJN DE KLEUREN VAN 

SCHELLINGER LAND’ 


