
HET STUDENTENHUIS
Als student kan je aan een voordelig tarief in ons studentenhuis overnachten. Studenten die in het 
studentenhuis willen verblijven, nemen ten minste 10 dagen voor aanvang van de stage contact 
op met de HR cel Welzijn, Ontwikkeling, Leiderschap en Loopbaan (WOLL). Dit kan via mail of 
telefonisch tijdens de kantooruren.

Kostprijs
 f Verblijf: € 15,00 per week

 f Waarborg: € 25,00 

De betaling dient cash te gebeuren bij de overhandiging van de sleutel. De waarborg wordt 
nadien overgeschreven op het rekeningnummer van de student.

IN- EN UITCHECKEN

Inschrijven en afhalen van de sleutel gebeurt bij voorkeur tijdens de 
kantooruren van de HR cel WOLL. Het concrete moment en tijdstip 
van de overhandiging worden in samenspraak vastgelegd.

Uitzonderlijk en in samenspraak met de HR cel WOLL, 
kan de sleutel ook afgehaald worden op wovensdag bij de 
personeelsdienst van het ziekenhuis. De betaling gebeurt dan bij 
een HR-medewerker van bovengenoemde dienst.

Onze kantooruren

 f Maandag: 8u30 - 16u30
 f Dinsdag: 8u30 - 16u30
 f Woensdag: enkel telefonisch bereikbaar
 f Donderdag: 8u30 - 16u30
 f Vrijdag: 8u30 - 16u30

 09/387.73.71 studenten@azstvdeinze.be

🔑 Schutterijstraat 20 - 9800 Deinze



Indien je de studentenkamer vanaf maandag boekte, is het mogelijk om reeds op zondagavond het 
studentenhuis in te trekken. 

In het huis zijn er zowel één-, twee- als meerpersoonskamers. De student kiest zelf een bed in 
een kamer die nog niet in gebruik genomen is. Het nummer van de voordeursleutel moet niet 
overeenkomen met het nummer van de kamer. In overleg met de medebewoners, kan beslist 
worden om eventueel van kamers te wisselen.

Na de stageperiode wordt de sleutel terug afgegeven aan de HR cel WOLL, dit bij voorkeur tijdens 
de openingsuren. Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld door een weekenddienst) dan kan men 
zich richten tot de receptie. De sleutel mag ten aanzien van de HR cel WOLL afgegeven worden. 
Gelieve ook jouw naam en rekeningnummer te vermelden.

Van zodra de sleutel ontvangen wordt door een HR-medewerkers van de cel WOLL, wordt 
de verschuldigde waarborg overgeschreven door de boekhouding naar het opgegeven 
rekeningnummer van de student.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 f Het is strikt verboden te roken in het studentenhuis.

 f Deuren worden tijdens de winterperiode dicht gehouden zodat de verwarmingskosten binnen 
de perken blijven.

 f Alle defecten en breuken moeten gemeld worden aan de verantwoordelijke van het 
studentenhuis (09/387.73.71). Ook indien bij ingebruikname de kamer defecten en breuken 
opgemerkt worden, moet dit zo snel mogelijk gemeld worden.

 f Bij het verlaten van de kamer en de woning moet er steeds nagegaan worden of alle lichten 
gedoofd zijn en alle elektrische toestellen uitgeschakeld werden.

 f Elke student brengt zijn/haar eigen bedlinnen mee.

 f Kostbaarheden worden uit voorzorg meegenomen op stage en in het gesloten kleedkastje 
bewaard. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van kostbaarheden in het 
studentenhuis.

 f Van de studenten wordt verwacht dat de gemeenschappelijke delen en eigen kamer dagelijks 
met orde en netheid verlaten worden. Wekelijks op woensdag wordt er gepoetst door een 
medewerker van het ziekenhuis.

 f De privacy, rust en eerbaarheid van medestudenten en buren moeten steeds gerespecteerd 
worden. Zie verdere afspraken hieromtrent.



MAALTIJDEN IN HET STUDENTENHUIS

In het studentenhuis is er een kleine keuken met eetplaats voorzien. Er mag omwille van 
veiligheidsredenen echter niet gekookt worden op het fornuis in het studentenhuis. De 
microgolfoven mag daarentegen wel gebruikt worden om maaltijden op te warmen. Verder kan er 
ook koffie en/of thee gemaakt worden. Koude maaltijden mogen eveneens bereid worden.

In de buurt van het ziekenhuis zijn heel wat eetgelegenheden en take-aways aanwezig. 

Deinze winkelstad TakeAway

Studenten kunnen het middagmaal nuttigen in de cafetaria van het ziekenhuis. Dit kan op vertoon 
van de persoonlijke badge aan een studententarief van €3,00. Indien men geen badge kan 
voorleggen, worden de prijzen voor bezoekers aangerekend. Er kan betaald worden met cash of 
bancontact.



Orde en netheid

Het gebruikte vaatwerk van het studentenhuis (groene kleur) wordt dagelijks door de studenten zelf 
afgewassen. In geen geval mogen er maaltijdplateaus, porselein en bestek vanuit de afdelingen of 
cafetaria meegenomen worden naar het studentenhuis.

Wekelijks wordt op woensdag het studentenhuis gepoetst. Graag daarom steeds het volgende in 
orde te brengen vóór 8u00:

 f Alle gemeenschappelijke ruimtes opruimen en stoelen op de keukentafel plaatsen.

 f De douche/bad leegmaken.

 f De afwas doen.

 f Alle vuilniszakken in de afvalcontainers en het glaswerk in de glascontainer deponeren. 

 f In uw eigen kamer: alles opruimen, de stoelen op de bureau plaatsen en alle losse items op 
het bed leggen.

Enkel op deze manier kan onze medewerker van het 
onderhoud jullie een proper huis garanderen.

Geluidsoverlast

Overdreven luidruchtigheid, m.a.w. “geluidsoverlast”, moeten moeten vermeden worden, om 
medestudenten en omwonenden niet te storen.

Hierbij een aantal tips & tricks die lawaaioverlast kunnen vermijden:

 f Zet je laptop en/of radio niet te luid op. Speel geen luide muziek die tot buiten het huis 
hoorbaar is. Luidruchtige bijeenkomsten of feestjes worden niet toegelaten.

 f Organiseer geen gezellige onderonsjes op de kamer. In dat geval kan je gebruik maken van de 
woonkamer en keuken.

 f Roep niet van ene naar de andere kamer.

 f Draag geen luidruchtig schoeisel in huis.

 f Respecteer de nachtrust van buren en huisgenoten. Tussen 22u00 en 8u00 wordt stilte 
gevraagd, in de kamer, de gangen en in de keuken.

 f Maak duidelijke afspraken met elkaar.

Het verstoren van het samenleven en de studiesfeer wordt onder geen enkele voorwaarde 
getolereerd.



Contactgegevens studentenhuis

Overdag kan je in eerste instantie terecht bij de HR cel WOLL: 09/387.73.71 of 09/387.73.80  
Na 17u00 en ‘s nachts kan je voor dringende zaken terecht op 09/387.71.11

Bij brand en andere gevaarsituaties bel je alsook naar 09/387.71.11. De receptioniste beantwoordt 
zelf de oproep. Volgende zaken worden doorgegeven: 

 f  De plaats van de brand.

 f  Het aantal aanwezigen en het aantal gekwetsten.

 f  De omvang van de brand.

Vervolgens verlaat je het studentenhuis en begeef je je naar de spoedopname.

Algemeen

Er worden op regelmatige basis controles uitgevoerd in het studentenhuis door de HR cel WOLL om 
na te gaan of het huishoudelijk reglement wordt nageleefd.

Studenten die afwijken van het huishoudelijk reglement mogen niet langer gebruik maken van de 
studentenwoning. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van het studentenhuis door studenten die 
daar de toestemming voor kregen.


