
Huisvestingsdienst Hogeschool PXL

Housing Service Universiteit Hasselt
UC Leuven - Limburg

Lijst met kamers die een gedeelte van het academiejaar te huur zijn omdat de
student-huurders tijdelijk in het buitenland zijn.
List of rooms that are available during part of the academic year because the
student-tenant is temporarily abroad.

Gelieve bij interesse telefonisch contact op te nemen met de betrokken studenten.
Opgelet : de kamer eigenaar moet akkoord gaan met het ‘onderverhuren’ van de kamer. Je sluit een
onderverhuur contract af met degene die je kamer wenst onder te verhuren. Bij de huisvestingsdienst
kan je een onderverhuur contract vragen.
If you are interested please contact the student concerned.
Attention: the landlord has to agree with ‘subletting’ of the room and a new rental contract for
subletting must be made. You sign a subletting contract with the person who wishes to sublet
your room. You can ask the housing department for a subletting contract.

Kotadres Periode vrij Naam
student

Telefoonnummer

Steenweg 125,
Diepenbeek

15 september
2023 - 15/31
december 2023

Vasila
Ibrahimova vasila.ibrahimova@student.uhasselt.b

e

+32 487 43 24 15

Nierstraat 3,
Diepenbeek

september -
december 2023

Marie De
Lannoye marie.delannoye@student.uhasselt.be

+32 474 85 02 35

Peperstraat 43,
Diepenbeek

september
2023 - januari
2024

Emma
Pauwels emma.pauwels@student.uhasselt.be

+32 471 25 72 64

Ginderoverstraat 80,
Diepenbeek

31 januari
2023- 31 juni
2024

Syroit Sarah
sarah.syroit@gmail.com

Peperstraat 110,
Diepenbeek

1 september
2023- 31
januari 2023

Hermans
Marieke marieke.hermans@student.uhasselt.be

+32 495 17 35 91

Steenweg 102,
Diepenbeek

1 september
2023- 31
januari 2023

Vaesen Ellen
ellen.vaesen1@gmail.com

32 476 95 93 31

Peperstraat 37,
Diepenbeek

juni 2023 tot
augustus 2023

Kuppens Jeau
32 468 18 05 70
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Studenten die hun kamer op deze lijst willen plaatsen of aanpassingen wensen, kunnen contact
opnemen met de dienst Huisvesting van de eigen instelling.
Bovenstaande lijst bevat enkel kamers die in het kamerbestand van de Huisvestingsdienst staan.

Students who would like to put their room on this list, can contact their housing services.
The list contains only rooms that are listed in the accommodation database.


