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Wij van Huurdersvereniging De Eerste Kamer willen jou graag als lid
verwelkomen. Hoe meer leden De Eerste Kamer heeft, des te sterker De
Eerste Kamer staat in de onderhandelingen met DUWO. Maar een
lidmaatschap bij De Eerste Kamer is niet enkel in ons belang, ook in jouw
belang. Wij behartigen jouw belangen om jou een zo’n zorgeloze
studententijd in jouw DUWO-woning te laten beleven zonder rare fratsen.
In deze folder vertellen wij graag wat we voor jou kunnen betekenen.

wie zijn wij?
De Eerste Kamer vertegenwoordigt de 4000+ huurders van
studentenhuisvester DUWO in Den Haag. Wij zitten met DUWO om tafel
om het huurbeleid zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen
van huurders zoals jij, en komen op voor huurders als hun belangen
tegengesteld zijn aan die van DUWO. Indien je er niet uit komt met
DUWO, kan De Eerste Kamer jou bijstaan in het oplossen van het
probleem of andere kwestie door middel van informatie, bemiddeling
en juridische ondersteuning. Verder informeren wij huurders proactief
en controleren we DUWO op hun beleid en uitvoering daarvan. Om de
belangen van de Haagse huurders zo goed mogelijk te behartigen, is
De Eerste Kamer op zowel centraal (beleidsmatig) als lokaal
(voornamelijk praktisch) niveau actief. Op centraal niveau werken wij
samen met onze collega’s uit Leiden, Delft, Amstelveen en Amsterdam.
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We at Tenants’ Association De Eerste Kamer would like to welcome you as
a member! The more tenants we have, the stronger our voice is in the
negotiations with DUWO. Membership of De Eerste Kamer is not only in
our interest, but also in yours. We represent your interests to allow you to
experience a carefree student time in your DUWO house without any
troubles. In this letter we would like to tell you what we can do for you.

who are we?
De Eerste Kamer represents the 4000+ tenants of student housing
corporation DUWO in The Hague. We negotiate with DUWO in order to
coordinate the rent policy as well as possible with the wishes of
tenants like you, and we stand up for tenants if their interests’ conflict
with those of DUWO. If you are unable to come to an agreement with
DUWO, De Eerste Kamer can assist you in solving problems or issues
by means of providing information, helping with mediation and
offering legal support. Furthermore, we proactively inform tenants
and monitor DUWO on their policy and its implementation. In order to
represent the interests of The Hague's tenants as well as possible, De
Eerste Kamer is active at both central (policymaking) and local
(primarily practical) level. At the central level, we work together with
our colleagues from Leiden, Delft, Amstelveen and Amsterdam.
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wat kun je van ons verwachten?

what can you expect from us?

▶ Antwoord op en advies over respectievelijk je vragen over onze vereniging
en problemen met DUWO;
▶ Tips en tricks via onze socials over onze vereniging en het huren van een
studentenkamer;
▶ Nieuwsbrieven in het voor- en najaar om je bij te praten over allerhande
actualiteiten;
▶ Enquête en polls over huurgerelateerde zaken;
▶ Algemene Ledenvergaderingen, waar jij invloed kunt uitoefenen op de
standpunten van de vereniging;
▶ Financiële ondersteuning voor jouw creatieve bewonersinitiatieven.

▶ Answers to your questions about the association and/or DUWO;
▶ Advice on your issues with DUWO;
▶ Tips and tricks through our social media about our association and about
being a student-tenant;
▶ Newsletters in the spring and autumn to update you on all kinds of current
affairs;
▶ Annual survey and polls on rent related matters;
▶ General Member Meetings, where you can have a direct impact in the views of
the association.

