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20.220 
nieuwe huurders

96,5%
campuscontracten

88%
tevreden over mijnduwo.nl 

172 werknemers,160 FTE's 

100% 
van de door DUWO ingekochte 
electriciteit duurzaam

100% 
van het door DUWO ingekochte 
gas CO2 gecompenseerd

2012 - 2017: 
elektriciteitsverbruik -10%  
gasverbruik -20%

38% 
van de complexen wordt gasloos 
of gasloos-ready verwarmd

66 beheerders beheren al onze woningen 

70 jaar 
ervaring als 
studentenhuisvester

> 200 
woningen per FTE 
in de verhuur

alle opgeleverde eenheden 

hebben minimaal label B

OK

88%
huurcontracten digitaal getekend

87%
contactformulieren op tijd afgehandeld

Wat deed DUWO in 2017? Dat laten we hier in kort bestek zien. Met veel inzet konden 
we afgelopen jaar bijna 1.200 woningen aan de markt toevoegen. Al die woningen 
hebben een huur onder de huurtoeslaggrens voor jongeren. Evenals ruim 80 procent 
van al onze studentenwoningen in 2017. Daardoor kunnen we studenten tegen een 
schappelijke prijs laten wonen. Ondertussen steeg de wachttijd voor een zelfstandige 
woning opnieuw. Dankzij een goed fi nancieel resultaat kunnen we het tekort aan 
studentenwoningen echter ook in komende jaren blijven terugdringen. Een uitdaging 
die we, samen met onze partners, graag aangaan.

32.342 WONINGEN

DIENSTVERLENING

ORGANISATIE

DUURZAAMHEID

FINANCIËLE KENGETALLEN

Bestedingen van DUWO

€ 346 GEMIDDELDE HUURSOM PER MAAND
(WONINGEN EN KAMERS, EXCLUSIEF HUURTOESLAG)
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het winnende huis van 
de Student Energy Race 

bespaarde 39%, 

ofwel € 122 per persoon
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 Prestatie 2017 Norm

• Solvabiliteit bedrijfswaarde  WSW  58%  minimaal 20%

• Schuld als % van de WOZ   44%  maximaal 50%

• Rentedekkingsgraad ICR   2,2 minimaal 1.4

• Betalingscapaciteit DSCR   1,1 minimaal 1,0
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Labelklasse DUWO complexen 
(verblijfsobjecten)
´ A+
´ A
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´ D
´ E
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´ G
´ monumentaal


