
Midden in Nijmegen vind je Binder. 
Binder is het voormalige belasting-
kantoor. In Binder worden kamers 
verhuurd aan mensen die snel een 
tijdelijke woonruimte zoeken. 
Dat kunnen mensen zijn die door 
omstandigheden snel woonruimte 
nodig hebben. Bijvoorbeeld vanwege 
een tijdelijk arbeidscontract of een 
scheiding. Maar dit kunnen ook mensen 
zijn die te duur wonen en niet kunnen 
sparen en bereid zijn iets voor een ander 
te betekenen. Ook is er woonruimte 
voor mensen die (tijdelijk) zorg of woon-
begeleiding nodig hebben. De naam 
Binder staat voor een plek waar 
verbindingen ontstaan tussen mensen. 
Iedereen kan hier iets voor een ander 
betekenen. 

Martin (24 jaar) moest na zijn studie 
uit zijn studentenkamer. Hij had niet 
genoeg inschrijftijd en niet genoeg 
inkomen om een particuliere huurwoning 
te betalen. Vanuit Binder heeft hij 
de kans om zijn inkomen te vergroten, 
inschrijftijd op te bouwen en op zoek te 
gaan naar betaalbare woonruimte. 

Jeanny (38 jaar) betaalde zoveel huur 
elke maand dat ze niet voor haar 
toekomst kon sparen. In Binder houdt ze 
genoeg geld over en kan ze geld 
sparen om een huis te kopen.

PRAKTISCH
In Binder zijn 117 kamers met gedeelde 
voorzieningen, verdeeld over 9 ver-
diepingen. Er wonen 13 bewoners per 
verdieping en zij delen de keuken en de 
sanitaire voorzieningen. Per kamer kan 
één persoon wonen. Op de verdieping 
deel je de douche, toilet en het keuken-
blok met maximaal 2 andere personen. 
Met iedereen die zich aanmeldt voeren we 
intakegesprekken en maken we afspraken 
over wat je kunt bijdragen aan het wonen 
in Binder. Misschien heb je daar zelf hele 
goede ideeën over.

DE KAMERS
In Binder zijn beschikbaar:
-  kamers van 12 m2 met een netto huur-

prijs van € 200,- en € 113,- servicekosten.* 
(gas-water-licht, internet, schoonmaak).

-  kamers van 20 m2 met een netto huur-
prijs van € 275,- en € 113,- servicekosten.*

-  kamers van 26 m2 met een netto huur-
prijs van € 340,- en € 113,- servicekosten.*

OP ZOEK NAAR WOONRUIMTE?
Ben je op zoek naar een tijdelijke, betaal-
bare en eenvoudige woonruimte? Sta je open 
voor een nieuwe woonvorm in Nijmegen, 
waarbij samen wonen je kansen biedt 
én waar je bijdraagt aan de kansen van 
anderen? Houd dan Entree in de gaten. 
De kamers worden regelmatig geadver-
teerd op Entree.nu.

VOORWAARDEN
Binder is bedoeld voor mensen die het 
echt nodig hebben. De voorwaarden om 
in aanmerking te komen voor 
een kamer:
• Je bent geen student.
•  Je hebt een maximaal bruto inkomen 

van € 38.035,-.
•  Je woonde in de afgelopen 10 jaar 

minimaal 3 jaar in Nijmegen.
•  Je gaat alleen wonen, zonder partner, 

kinderen of huisdieren.
•  Je kunt zelfstandig wonen, zonder dat 

hier zorg bij nodig is.
•  Je krijgt een tijdelijk huurcontract van 

een half jaar tot maximaal 5 jaar, 
afhankelijk van je persoonlijke situatie.

•  Je bent bereid iets te doen voor een 
ander en maakt daar afspraken over. 

Een goede voorbereiding: hoe beter u zich 
voorbereidt, hoe sneller wij u kunnen helpen.

Respect voor elkaar: schelden en schreeuwen 
kan echt niet.

Gepast gedrag: van agressie en geweld doen 
wij aangifte.

Alcohol, drugs of roken is niet toegestaan in 
ons kantoor.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Huisregels

Wij houden ons aan de afspraak: u mag  
ons hierop aanspreken.

Onze informatie is vindbaar en actueel.  
Zo niet: laat het ons weten.

Wij zijn klantgericht en staan u deskundig, 
eenduidig en met respect te woord.

Wij respecteren uw privacy: met uw persoonlijke 
gegevens gaan wij vertrouwelijk om.

Wij nemen uw klachten en adviezen serieus.

Wat wij van u verwachten Wat u van ons mag verwachten

CONTACT
Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact 
met ons op via binder@talis.nl of 024 - 352 39 11.

 Frank (49 jaar) kwam na een scheiding 
in de crisisopvang. In Binder kan hij zijn 
leven weer op de rit krijgen.

Wonen in Binder?

 * = prijspeil 2019


