
 

Beste huurder, 

Wij vieren dit jaar ons 50 jarig jubileum. Om dit te 

markeren, hebben wij onze huisstijl vernieuwd. Je 

vindt in onze uitingen een strak nieuw logo, nieuwe 

kleuren en heldere merkbelofte. 

Het vertrouwde blauw blijft een rol spelen, maar het 

geheel is opgefrist met de moderne kleuren 

lichtblauw, aqua en roze. Het resultaat is een 

heldere en herkenbare visuele identiteit die past bij 

het bedrijf dat we door de jaren heen zijn geworden 

en de ambities die we hebben. 

 

Een nieuwe website volgens onze nieuwe huisstijl 

was een logisch gevolg. En niet alleen het jasje is 

veranderd, ook de functionaliteiten zijn verbeterd. 

Sinds november kun je gebruik maken van Mijn 

SJHT. Daar kan je makkelijk en snel online 

huurzaken regelen zoals het doen van een 

reparatieverzoek, het wijzigen van je 

contactgegevens,  regelen van huisbewaring, je 

huur opzeggen en openstaande facturen betalen. 

 

 

 

 

50 jarig jubileum 

Wie jarig is trakteert! Hopelijk heb je genoten van de 

taart,  die je als huurder gratis bij bakkerij Oonk op 

kon halen. 

   

 
 

Op 22 november vierde de SJHT haar 50 jarig 

bestaan. We hebben terug gekeken met onder 

andere twee van de vijf oprichters naar de  

afgelopen 50 jaar.  Daarnaast hebben we geluisterd 

naar Saar van der Spek, die ons liet nadenken over 

het toekomstige wonen.   

Aan de gasten van ons jubileumfeest is gevraagd 

geen cadeau te geven, maar bij te dragen aan een 

donatie voor Stichting Leergeld Enschede. Hierdoor 

kunnen wij deze stichting maar liefst een bedrag 

van € 3.000 doneren. 
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Huisbewaring 

Ga je tijdelijk 

studeren of stage 

lopen in een andere 

stad of maak je 

tijdelijk geen 

gebruik van je 

kamer, studio of 

appartement vanwege een langdurige reis? Dan 

mag je onder bepaalde voorwaarden jouw kamer, 

studio of appartement door iemand anders laten 

bewonen. Dit noemen we huisbewaring. Je vindt de 

voorwaarden voor huisbewaring, tips voor het 

vinden van een huisbewaarder en veel gestelde 

vragen over dit onderwerp op onze website. Je kunt 

huisbewaring aanvragen op Mijn SJHT. 

 

SJHT gaat voor duurzaam 

Onlangs hebben wij de zijgevel van het 

studentenhuis aan de Lasonderstraat 54 laten 

isoleren en hebben we 50 zonnepanelen laten 

plaatsen. Het principe is simpel: wij investeren en 

de huurders betalen via een maandelijkse 

huurverhoging. Met isolatie wordt energie bespaard 

en wordt het huis comfortabeler: in de winter wordt 

de warmte beter vastgehouden en in de zomer blijft 

de warmte beter buiten. De zonnepanelen zorgen 

voor nog meer energiebesparing, waardoor het 

voorschot voor elektra omlaag kan. Per saldo 

blijven de woonlasten gelijk. In het meest gunstige 

geval is de energiebesparing hoger dan de 

huurverhoging en besparen de bewoners geld. 

Kortom: een geslaagd project. 

 

 

 

 

 

 

Kerstgroet 

De SJHT wil jullie bedanken voor het gestelde 

vertrouwen in onze organisatie en wensen jullie 

fijne feestdagen en een heel gelukkige nieuwjaar. 

 
 

Openingstijden kantoor tijdens feestdagen 

Maandag 24 december en maandag 31 december is 

het kantoor van de SJHT de gehele dag gesloten. In 

de kerstvakantie zijn wij verder op onze reguliere 

tijden geopend. Voor dringende zaken buiten 

kantooruren kun je altijd bellen. Als je namelijk naar 

kantoor belt, wordt je doorverwezen naar de 

meldkamer, die een monteur langs kan sturen. 

 

 


