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THE YELLOW PAGES11

Je eerste jaar op kot. Eindelijk weg van mama’s vleugels. Hier heb je 
eindeloos op gewacht. Het echte leven begint nu. Vrijheid!! Maar ook wel, 
shit just got real! Hoe ga je dat allemaal bolwerken zonder met hangende 
pootjes terug te moeten kruipen naar mama en papa? Geen paniek, want 
wij helpen je helemaal gratis en voor niks op weg met al deze praktische 
info. Je voelt je in no time tien jaar ouder zonder dat je looks er onder 
moeten lijden.
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01 WAT HEEFT STAN JOU TE BIEDEN? 
 
Kleine Kauwenberg 15 
2000 Antwerpen 
T 03 292 31 70 
E hello@stanstan.be  
 
STAN kende je tot voor kort als GATE15. De naam ontpopte zich 
echter in de loop van amper enkele jaren tot allrounder voor de 
verschillende geweldige initiatieven die intussen voet aan de grond 
gezet hebben op onze site. Daardoor geraakten we een beetje in 
een identiteitscrisis, want wat was GATE15 nu echt? Een gebouw? 
Een groep mensen? Of vooral StuDay?  
 
Gelukkig vonden we onze initiële droom algauw terug: we willen 
elke student in Antwerpen zien evolueren naar de meest open, 
krachtige, gepassioneerde, vernuftige, creatieve en kritische mens 
die hij of zij maar kan zijn. We willen de drive in jou ontluiken. Niet 
enkel om te studeren, maar vooral om te leven.  
 
En dat doen we voortaan onder de noemer STAN, dat staat voor 
Student & Antwerp. Want je bent niet zomaar een student. Je bent 
er één in Antwerpen. En met haar 170 verschillende nationaliteiten 
ligt de wereld letterlijk aan je poezelige studentenvoetjes. We zijn 
ervan overtuigd dat Antwerpen jouw meest glorieuze partner in 
crime wordt om je allerbeste zelf te worden. 
 
Achter STAN schuilen nog steeds de gezichten die je gewend bent 
van bij GATE15 en worden nog altijd de projecten georganiseerd 
waar je fan van bent. StuDay, STUDY360, … ze blijven allemaal 
bestaan en hetzelfde team blijft het op krak dezelfde manier 
organiseren. Enkel onze werkingsnaam verandert. 
 
En GATE15? Dat wordt vanaf nu enkel de naam voor het gebouw. 
 

INFOBALIE 
 
Waarmee kunnen wij je precies helpen? Awel, heb je vragen over 
serieuze én minder serieuze zaken? Over studeren, wonen en 
werken in Antwerpen? Loop dan zeker eens binnen bij STAN.  
 
 

VERGADERRUIMTE 
 
Op zoek naar een vergaderzaal voor je club of een zaal voor een 
feestje? Met het verschuifbare systeem in de Tarmac kun je het 
precies inrichten naar je zin. Meet & Greet is dan weer ideaal voor 
groepswerkjes.  In coworking space TAKEOFF werk je eigenlijk 
op café (in bar_TAKEOFF dus) of huur je dankzij de verschuifbare 
gordijnen een deel af voor een lezing of congres. 
 
Snel iets checken op internet kan dan weer in onze computerruimte, 
maar ook even bijpraten met een drankje tijdens je springuren, 
een vraag stellen aan het Studentenoverleg of ons redactieteam 
ontmoeten… dat kan allemaal bij STAN. Kom eens langs en hou ons 
online platform  www.stanstan.be zeker in de gaten. In enkele clicks 
heb je een zaal bij STAN geboekt, de info gevonden die je zocht of 
ben je weer op de hoogte van het laatste studentennieuws.  
 
Openingsuren infobalie: maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 17u. 
 
Check de website www.stanstan.be voor de openingsuren tijdens 
de vakantie. 
 
PS: Waarom www.stanstan.be en niet gewoon www.stan.be? Niet 
omdat we stiepelzat waren, wel omdat www.stan.be simpelweg al 
bezet was en goede dingen nu eenmaal per twee komen. Of zoiets.   
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02 WAT VIND JE NOG ALLEMAAL IN 
GATE15? 
 
Kleine Kauwenberg 15 
2000 Antwerpen 
T 03 292 31 70 
 

BAR  TAKEOFF 
www.facebook.com/bartakeoffantwerp  
 
bar_TAKEOFF straalt een bruisende, creatieve én relaxte sfeer uit. 
En laat dat nu precies het motto zijn van bar_TAKEOFF: ‘take off’ 
de stress en laad je batterij weer helemaal op. Nu je er toch bent, 
proef dan van een straffe espresso, een romige chocomelk of een 
schuimende latté voor de nodige cafeïne.  
 
De bar is open van maandag tot vrijdag, van 8u tot 18u. 
 
 

VOOR DE ONDERNEMENDE STUDENT: 
TAKEOFFANTWERP 
www.takeoffantwerp.be  
 
Wil je graag je eigen bedrijf opstarten of een vrij beroep beginnen te 
beoefenen? TAKEOFFANTWERP_ ondersteunt studentondernemers 
met een stevig programma in een hippe coworking/costudying space 
op de GATE15-site. Hier wordt je ondernemerszin aangewakkerd 
en krijg je gratis advies om je eigen zaak te laten groeien en bloeien. 
TAKEOFFANTWERP_ is een initiatief van de Associatie Universiteit & 
Hogescholen Antwerpen samen met de stad Antwerpen. 
 
Uiteraard kun je bij TAKEOFFANTWERP_ rekenen op 
ondersteuning. De starterscoach van de stad Antwerpen maakt 
elke dinsdag tussen 9u en 13u graag tijd voor je vrij. Leg een 
afspraak vast en vind alle info op www.takeoffantwerp.be/studeren. 

VOOR DE BUITENLANDSE STUDENT: 
HET STUDENTENLOKET 
 
Buitenlandse studenten die van het studentenleven in Antwerpen 
willen proeven, kunnen bij het studentenloket voor internationale 
studenten in GATE15 hun verblijfskaart regelen. Start je dossier 
op via je hogeschool of universiteit en check de website voor de 
openingsuren.  
 
 

VOOR DE 
STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS: 
HET ANTWERPS STUDENTENOVERLEG 
www.facebook.com/antwerpsstudentenoverleg  
 
Sinds 2003 luistert het stadsbestuur naar de Antwerpse studenten. 
Onder de noemer Antwerps Studentenoverleg (ASO) formuleren 
de studenten regelmatig adviezen aan het stadsbestuur. Het 
Studentenoverleg bestaat uit een twintigtal vertegenwoordigers 
van de verschillende Antwerpse instellingen voor hoger onderwijs  
 
 

03 VERVOER  
 
DE FIETS 
 
De fiets is hét vervoersmiddel voor korte afstanden. Fietsen is 
gezond en milieuvriendelijk. En nog beter: fietsers hebben geen 
last van files of frustrerende zoektochten naar een parkeerplaats. 
Kortom, de fiets is een ideaal vervoermiddel om je te verplaatsen 
in de stad. 
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HUUR JE FIETS 
 
Een fiets huren voor korte of lange termijn? Het voordeel van een 
huurfiets t.o.v. een eigen stalen ros? Het onderhoud gebeurt door 
de verhuurder. Toch de basisvoorwaarde voor een goede fiets. Wat 
zijn je opties? 
 
 

LEVANTO 
T 03 203 06 73 (ma, di, wo, do, vr: 9u-16u30, behalve op feestdagen) 
www.levanto.be/studentenfiets 
 
Onderin het Centraal Station, aan de metro- en fietsingang, ligt 
Levanto. Daar huur je voor een maand tot een jaar een citroengele 
fiets met zeven versnellingen en twee sloten voor amper 6,25 
euro per maand als je hem een jaar huurt Vraag je fiets een dag op 
voorhand online aan. Zorg ervoor dat je bij het ophalen van je fiets 
het volgende zeker bij je hebt: je identiteitskaart, studentenkaart en 
bankkaartvoor de huur en de waarborg van de fiets (je kunt niet met 
cash betalen). De fietswaarborg krijg je terug als je de fiets zonder 
noemenswaardige mankementen voor het einde van de huurtermijn 
terugbrengt. Breng je fiets wel af en toe binnen voor onderhoud.  
 
 

SWAPFIETS 
T 078 48 08 05 
E antwerpen@swapfiets.be 
www.swapfiets.be 
 
Voor 15 euro per maand huur je als student een goede fiets inclusief 
diefstalverzekering. Heb je een lekke band of een ander defect? 
Even bellen en binnen de 24 uur komt er een fietsenmaker bij je langs. 
Die herstelt de Swapfiets of swapt ’m voor een ander exemplaar. Je 
herkent de Swapfiets aan de blauwe voorband. Een idee trouwens 
van drie studenten van de Technische Universiteit Delft. 

VELO 
T 03 206 50 30 
E info@velo-antwerpen.be 
www.velo-antwerpen.be 
 
Velo, dat zijn fietsstations verspreid in Antwerpen, waar je 
tweewielers kunt droppen en afhalen zoals het jou past. De knalrode 
fietsen hebben drie versnellingen, anti-slippedalen en dikke 
banden, zodat je gemakkelijk de tramsporen kunt ontwijken. Surf 
naar de website om je te registreren en kies je formule.  
 
Je jaarkaart ontvang je na inschrijving via de Velo-website in je 
brievenbus. Voor de dag- en weekpassen ontvang je per e-mail (en per 
sms) toegangscodes na registratie. Toets de codes in aan een Velo-
station en vertrek onmiddellijk of gebruik ze binnen de 30 dagen. Dag- 
en weekpassen koop je enkel met een kredietkaart, jaarkaarten betaal 
je ook via domiciliëring.  Via de app weet je welke stations er in je buurt 
te vinden zijn én of er nog beschikbare fietsen en/of vrije plekjes zijn. 
 
De Velo’s zijn vooral bedoeld voor korte ritten: het eerste halfuur is 
steeds inbegrepen in je inschrijvingskost, nadien betaal je een kleine 
bijdrage. De exacte bedragen kun je raadplegen op de website. Dit 
stalen ros mag je maximum vier uur aan één stuk gebruiken.  
 
 

WIL JE JE FIETS HERSTELLEN? 
T 03 376 45 80 
E info@werkmmaat.be 
mobielfietsherstel.be 
 
Zijn je fietsremmen stuk, werkt je licht niet meer, heb je een platte 
band of is je ketting er alweer afgevallen? Drop ’m dan bij een mobiel 
fietsherstelpunt. Medewerkers halen je fiets hier op en zorgen 
dezelfde dag nog voor de herstelling (tussen 8u – 17u). De hele 
procedure, vanaf de aanmelding tot de facturatie, verloopt volledig 
digitaal en kun je dus makkelijk regelen via je smartphone. 
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FIETSHERSTELPUNTEN: 
→ GATE15: Kleine Kauwenberg 15 
→ Campus Meerminne: Sint-Jacobsstraat 2 
→ Zomaar een dak: Prinsstraat 32 
→ FACOW: Mutsaardstraat 29 
→ The Beacon, Sint Pietersvliet 7 
 
 

FIETSEN STALLEN 
 
Heb je een eigen fiets? Let er dan op dat je fiets het voetpad niet 
blokkeert. Er moet altijd 1,5 meter doorgang zijn voor kinderwagens 
en rolstoelen. Laat je fiets nooit achter op openbaar terrein 
wanneer je voor een langere periode de stad uit bent. De stad voert 
een actief beleid om de straten vrij te houden van fietswrakken en 
weesfietsen (fietsen die meer dan twee weken op dezelfde plaats 
staan geparkeerd). De politie kan je fiets dan weghalen. Hoewel 
de plaatsing van fietsenstallingen work in progress is, kun je nu al 
op verschillende plekken je fiets veilig achterlaten. De grootste 
stalling vind je op min 1 van het Centraal Station (waar Levanto is 
gehuisvest) en ter hoogte van Berchem-Station. Let op! Ook hier 
mag je fiets maximum twee weken staan. 
 
 

FIETSDIEFSTAL VERMIJDEN 
 
Laat je fiets labelen. De stad labelt gratis je fiets met je 
rijksregisternummer. Deze unieke code is moeilijk te verwijderen. 
Bovendien kan de politie aan de hand van het rijksregisternummer 
teruggevonden fietsen opnieuw aan de rechtmatige eigenaar 
bezorgen. Je kunt je fietslabel digitaal aanvragen via de website van 
de stad: www.antwerpen.be. Zoek op trefwoord: fiets. Gestolen fietsen 
geef je aan bij de politie. Je hoeft hiervoor niet naar het politiebureau 
te gaan. Het kan snel en makkelijk via www.policeonweb.be.  
 
Werd je fiets verwijderd of gestolen? Neem zo snel mogelijk een 
kijkje op de website www.gevondenfietsen.be. Daar worden alle 

gevonden fietsen drie maanden lang aangeboden. Ook diegenen 
die door de stad werden verwijderd. Op de website kun je aangeven 
welk type fiets je zoekt. Elke keer wanneer een fiets van dat type 
online wordt aangeboden, krijg je een e-mail.  
 
 

OPENBAAR VERVOER 
 
Zowat alles is in Antwerpen bereikbaar met het openbaar vervoer. Tram 
en premetrohaltes liggen verspreid over de hele stad, bussen rijden 
vooral de stad in, uit en rond. De meeste streekbussen vertrekken en 
komen aan in de buurt van de Rooseveltplaats. Ook op het Astridplein 
en de Groenplaats vertrekken er bussen die hoofdzakelijk de stad zelf 
en de districten errond bedienen.  Met De Lijn-app kun je niet alleen 
je route plannen, maar ook ticketjes kopen. Voor een abonnement en 
andere info kun je op de website terecht: www.delijn.be. Check zeker 
www.slimnaarantwerpen.be als je met de wagen rijdt. 
 
 

TAXI 
 
Is je bestemming toch net iets te ver te voet of met de fiets en heb je  
geen zin in het openbaar vervoer? Er rijden genoeg taxi’s in Antwerpen 
om jou van A naar B te brengen. De tarieven van de taxi’s worden 
door de stad bepaald, dus in principe betaal je steeds evenveel. Het 
kost je 2,95 euro om de teller te laten aanzetten, vanaf dan is het 
2,10 euro per kilometer. Van 22u tot 6u betaal je 2,50 euro extra. 
 
Algemene Antwerpse Taxicentrale 
T 03 216 16 16 
 
Antwerp-Tax NV 
T 03 238 38 38 
App: Antwerp-tax 
 
DTM Taxi 
T 03 366 66 66 
App: DTM Taxi 
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DEELSTEPS 
 
De nieuwste trend in Antwerpen is zonder twijfel de elektrische step.  
 
 

POPPY 
T 0800 626 12  
(Als je een buitenlands nummer hebt: +32 230 076 92)  
E hello@poppy.be 
 
Poppy biedt naast het gebruik van deelwagens en –scooters nu ook 
steps aan om je door Antwerpen te verplaatsen. Volledig elektrisch, 
ideaal voor in de stad en milieuvriendelijk. Het gebruik van de step 
kost 1 euro bij vertrek, en nadien 15 cent per minuut.

Schrijf je in via www.poppy.be/step. Vervolgens krijg je een 
instructiemail met daarin de uitnodiging om de nieuwe ‘Poppy 
Kickscooter’-app te downloaden. Bij Poppy betaal je geen 
inschrijvingskosten en geen abonnementskosten. 
 
 

BIRD 
www.bird.co   
 
Bird werkt net zoals Poppy. De steps leen je ook voor 1 euro. Tijdens 
de rit betaal je 15 cent per minuut. De steps zijn beschikbaar tussen 
7u en 21u.

Download de Bird app op je smartphone en maak een account 
aan. Open de app en vind de dichtstbijzijnde Bird-step. Scan de 
code op het stuur om de Bird te ontgrendelen en je bent klaar om 
te vertrekken. Zodra je je bestemming hebt bereikt, laat je de step 
achter op een veilige plek en beëindig je je rit in de app. 
 

WATERBUS 
 
www.dewaterbus.be  
 
Wil je pas écht een leuk alternatief om naar Antwerpen te trekken? 
Neem dan eens de waterbus. De waterbus vormt een handige 
verbinding tussen Hemiksem en Antwerpen en tussen Antwerpen 
en de Haven van Antwerpen. 
 
Vanaf 5u30 tot 20u vertrekt er om het halfuur één boot in 
Antwerpen. Een ticketje kost 2,5 euro als je jonger bent dan 24 jaar, 
een retourtje kost 4 euro. Voor de fans zijn er ook abonnementen en 
tienrittenkaarten. 
 
 

04 WONEN & LEVEN IN ANTWERPEN  
 
 

KOT 
 
www.studentkotweb.be 
 
Op deze website van Kotweb, de stad Antwerpen en de Antwerpse 
instellingen voor hoger onderwijs vind je gratis alle info over 
op kot gaan in Antwerpen en een databank met beschikbare 
studentenwoningen. Zoek heel makkelijk waar je het liefst op kot zou 
gaan en geef eventueel nog extra wensen in. Daarnaast vind je er ook 
alle belangrijke info terug over onder meer rechten en plichten, het 
beste huurcontract en de definitie van een brandveilig en kwalitatief 
kot. En tot slot lees je ook alle nuttige informatie en tips rond o.a. 
diefstal- en brandpreventie, wat te doen bij CO-gevaar enzovoort.  
 
Kotweb biedt alleen maar voordelen. Je ontdekt er welke eigenaars 
je een modelcontract aanbieden zodat je niets tekent dat niet door 
de beugel kan. Alle panden op de website zijn of worden gecheckt 
door de stadstoezichters op woonkwaliteit en brandveiligheid en 
dat wordt duidelijk bij elk kot vermeld.  



119

Ondervind je toch problemen met je kamer, dan staat Kotweb klaar 
om samen met de verhuurder een oplossing te zoeken. En zelfs al 
vond je je kot buiten Kotweb om, check dan zeker op regelmatige 
basis deze website of schrijf je in om nieuws te ontvangen. Alle 
actuele informatie en hulp bij problemen vind je hier steeds snel 
terug. Heb je klachten over woonkwaliteit, dan kun je natuurlijk altijd 
terecht bij STAN. 
 
 

AFVAL SORTEREN 
 
Alle bewoners van de stad, inclusief de studenten, bieden 
hun afval gescheiden aan: voor elk soort afval is er een aparte 
zak of container. Woon je in een gebouw met meer dan drie 
kamerwoningen, dan moet de eigenaar wel containers voorzien. 
Je hoeft dan geen vuilniszakken aan te kopen. Bovendien 
zijn de eigenaars dan ook verplicht om het papierafval van de 
kamerwoningen aan te bieden in een blauwe papiercontainer 
van 140 L of 240 L. Woon je in een gebouw met studio’s, dan is de 
eigenaar niet verplicht om containers te voorzien, je moet dan zelf 
instaan voor de aankoop van aparte vuilniszakken. Voor alle info 
over types vuilniszakken en hoe je moet sorteren: www.antwerpen.
be/afvalzakken. Of download de app over wat wanneer opgehaald 
wordt via www.ophaalkalender.be. 
 
Sluikstorten en vuilnisbakjestamp zijn twee activiteiten waarop zeer 
zware boetes staan! Zie je zelf sluikstort liggen? Een telefoontje 
naar de sluikstortlijn volstaat om het afval meteen te laten ophalen. 
 
T 0800 93511 (gratis nummer elke werkdag van 9u tot 17u) 
 

AFVALKALENDER 
 
Elke wijk in de stad heeft een andere ophaaldag. Bekijk de 
afvalkalender om te weten wanneer jij je afval moet buiten zetten. 

In de studentenbuurt wordt het huisvuil bijvoorbeeld op dinsdag 
opgehaald. Dit betekent dat je het huisvuil pas mag buitenzetten op 
maandagvond na 20u. Het is verboden om afval aan te bieden op 
andere dagen dan diegene die vermeld staan op de afvalkalender. 
Boetes voor het verkeerd aanbieden van afval kunnen oplopen tot 
350 euro per keer. Elke bewoner krijgt jaarlijks een afvalkalender in 
de brievenbus. Heb je geen afvalkalender gekregen, of ben je hem 
kwijt, dan kun je een nieuw exemplaar afdrukken via  
www.antwerpen.be/ophaalkalender.  
 
Eigenaars van kamerwoningen, studentenhuizen of 
gemeenschapshuizen zijn verplicht om de afvalkalender op een 
zichtbare plaats in een van de gemeenschappelijke ruimtes op te 
hangen. 
 
 

SORTEERSTRAATJES  
 
In de studentenbuurt, maar ook in andere wijken van de stad 
zijn er sorteerstraatjes. Je kunt er – met een toegangspasje – 
je gesorteerde afval zelf naartoe brengen. Superhandig voor 
kotstudenten die vaak weinig plaats hebben of net niet op kot zijn 
wanneer de huisvuilophaling langskomt. Je kunt onder meer een 
toegangspasje afhalen aan de infobalie van STAN. Meer info vind je 
op  www.antwerpen.be/sorteerstraatjes  
 
 

GLASBOLLEN 
 
Verspreid over de stad staan glasbollen waar je glas gesorteerd 
in kwijt kunt. De doorzichtige flessen en gekleurde flessen drop je 
apart in de respectievelijk witte en groene glasbol. Vergeet niet om 
kroonkurken en metalen dekseltjes te verwijderen voor je glas de 
bol ingaat. Die horen immers bij het PMD of restafval. Je mag de 
glasbollen enkel gebruiken tussen 7u en 22u.  
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05 CENTEN EN WERKEN 
 
 

JOB 
 
Studeren en ontspannen zijn even onlosmakelijk met elkaar 
verbonden als Homer en Marge Simpson. Voor beide activiteiten 
is ook geld nodig. Tussen een hele rist aan activiteiten die je kunt 
ondernemen om aan centen te geraken, is een studentenjob 
wellicht de veiligste optie. 
 
Als student krijg je van de overheid elk kalenderjaar een pakket van 
475 uur (je ‘contingent’) waarin je minder sociale bijdragen betaalt 
dan een gewone werknemer. Meer dan 475 uur werken mag, maar 
dan worden de sociale bijdragen hoger vanaf het 476ste gewerkte 
uur. Alle info daarover en meer op: www.studentatwork.be en  
www.vdab.be/jos. 
 
Ook bij STAN zoeken we elk jaar enthousiaste jobstudenten, 
van onthaalmedewerkers tot redactieleden en afficheplakkers. 
Interesse? Stuur ons dan als de bliksem een e-mail en je C.V. via 
hello@stanstan.be. 
 
 

STUDIETOELAGEN  
 
www.studietoelagen.be 
Op bovenstaande website leer je heel wat bij over studiefinanciering. 
Het laatste nieuws en de hele regelgeving staan erop.  
 
www.centenvoorstudenten.be 
Deze is zeker ook een bezoekje waard. Hier vind je info over 
studentenarbeid, kinderbijslag, alternatieve fondsen en nog 
veel meer. Ook de dienst Studentenvoorzieningen van jouw 
onderwijsinstelling kan je al deze informatie geven. 

06 HULP – HULP - HULP 
 
 

STUDENT GERELATEERDE PROBLEMEN 
 
 

PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING 
 
Als je ouders je gek maken of de examenstress je te veel wordt, zijn je 
studentenbegeleider en dienst Studentenvoorzieningen het eerste 
aanspreekpunt op je hogeschool of universiteit. Voor een individuele 
sessie kun je eerst en vooral terecht bij de psycholoog of begeleider 
van jouw onderwijsinstelling/dienst Studentenvoorzieningen. 
Indien nodig verwijzen zij je door naar externe hulp. Er zijn ook 
groepstrainingen rond faalangst, assertiviteit en relaxatie. Meer 
info over deze trainingen vind je eerst en vooral op de website van je 
dienst Studentenvoorzieningen, maar ook op psy-net.be.  
 
 

STUDENTENBEGELEIDERS EN 
STUDENTENVOORZIENINGEN 
 
Als hogeschool- of universiteitsstudent kun je op elke campus een 
studentenbegeleider raadplegen: discreet, efficiënt en vertrouwd 
met het soort kwaaltjes die studenten teisteren. Indien nodig 
verwijzen zij je door naar een dokter, therapeut of andere hulp. 
Voor al je vragen over studietoelagen, psychosociale begeleiding, 
faalangsttrainingen, subsidies, etc. kun je het best contact opnemen 
met de studentenvoorziening van jouw hogeschool of universiteit.  
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UNIVERSITEIT 
ANTWERPEN  
 
StudentenInformatiePunt - STIP 
Maak een afspraak met een 
studentenbegeleider via: 
T 03 265 48 72 
E stip@uantwerpen.be 
 

Stadscampus 
Gebouw E (Agora) - eerste verdieping 
Grote Kauwenberg 2 — 2000 Antwerpen 
 

Campus Drie Eiken 
Gebouw G 
Fort VI straat — 2610 Wilrijk 
 
 

AP HOGESCHOOL 
ANTWERPEN 
 
Stuvo AP 
 

Campus Spoor Noord - 
Lichttoren 
Ellermanstraat 81 — 2060 Antwerpen 
T 03 220 59 00 
E stuvo@ap.be  
www.ap.be/voorzieningen-voor-studenten  
 
 

HOGERE ZEEVAARTSCHOOL 
ANTWERPEN  
Stuvo HZS 

Noordkasteel Oost 6 — 2030 Antwerpen 
T 03 205 64 59 
E stuvo@hzs.be  
www.hzs.be/nl/studentenfaciliteiten/
studentendienst-stuvo  
 
 

KAREL DE GROTE 
HOGESCHOOL 
 
KdG Stuvo 
 

Campus Zuid 
Brusselstraat 45 — 2018 Antwerpen 
T 03 613 13 03 
E stuvo@kdg.be  
www.kdg.be/contact#kdg-stuvo  
 
 

KU LEUVEN ANTWERPEN 
 
Studentenvoorziening KU Leuven 
Antwerpen 
 

Campus Antwerpen - Carolus 
Lokaal 0.14 
T 03 201 18 19 
E studentenvoorzieningen.antwerpen@
kuleuven.be 
www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/
stuvoantwerpen 
 

THOMAS MORE 
ANTWERPEN 
 
Studentenvoorziening 

Molenstraat 8 — 2018 Antwerpen 
T 03 432 19 89 
E stuvo.antwerpen@thomasmore.be 
www.thomasmore.be/
studentenvoorzieningen 
 

Campus Sint-Andries 
lokaal 0.17 
Sint-Andriesstraat 2 — 2000 Antwerpen 
T 03 432 40 40 
E stuvo.antwerpen@thomasmore.be 
www.thomasmore.be/
studentenvoorzieningen 
 
 

INSTITUUT VOOR 
TROPISCHE GENEESKUNDE 
 
Studentendienst 
Nationalestraat 155 — 2000 Antwerpen 
T 03 345 54 85 
E studentendienst@itg.be 
www.itg.be 
 
 

MEDISCHE HULP 
 
Het staat je vrij om een dokter naar keuze 
te raadplegen. In de Gouden Gids  
(www.goudengids.be) vind je ze allemaal 
netjes gerangschikt. 
 
Bel het nummer 0900 10 512 voor de 
dokter van wacht (0,50 euro per minuut) of 
kijk snel welke wachtpost bij jou in de buurt 
is via www.hwpantwerpen.be.  
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Apothekers (van wacht) vind je via  
0903 99 000 of www.apotheek.be. 
Ook tandartsen hebben een stek in de Gouden Gids. Voor de 
tandarts van wacht bel je 0903 39 969. 
 
Voor een ambulance bel je 112 of 100. 
 
 

ANTWERPSE ZIEKENHUIZEN 
 
 

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN 
Wilrijkstraat 10 — 2650 Edegem 
T 03 821 30 00 
www.uza.be  
 

ZIEKENHUIS NETWERK ANTWERPEN 
(ZNA) 
www.zna.be  
 
Middelheim 
Lindendreef 1 — 2020 Antwerpen 
T 03 280 31 11 
 
Jan Palfijn 
Lange Bremstraat 70 — 2170 Merksem 
T 03 640 21 11 
 
Stuivenberg 
Lange Beeldekensstraat 267 — 2060 Antwerpen 
T 03 217 71 11 
 

GASTHUISZUSTERS ANTWERPEN (GZA) 
www.gzaziekenhuizen.be 
 
Sint-Vincentius 
Sint-Vincentiusstraat 20 — 2018 Antwerpen 
T 03 285 20 00

Sint-Augustinus 
Oosterveldlaan 24 — 2610 Wilrijk 
T 03 443 30 11 
 
AZ Monica - Campus Antwerpen 
Harmoniestraat 68 — 2018 Antwerpen 
T 03 240 20 20 
azmonica.be 
 
 

HULP BIJ DIEFSTAL 
 
Gauwdieven zijn van alle tijden. Ook in Antwerpen spring je best 
zorgzaam om met je bankkaart, gsm, laptop of handtas. Ben je 
toch slachtoffer van gauwdiefstal? Als je de diefstal vaststelt en 
de verdachten zijn nog in de buurt, bel dan 101 en vraag eventueel 
hulp aan omstaanders. Doe in alle andere gevallen zo snel mogelijk 
aangifte bij de politie. 
 
Als je bankkaart gestolen is, blokkeer ze onmiddellijk via CARD-
stop op het nummer 070 344 344. Belangrijk om te weten: een 
poging tot gauwdiefstal is ook strafbaar. Als bijvoorbeeld op de tram 
iemand met zijn hand in je handtas zit, maar je portefeuille nog niet 
gestolen heeft, vraag dan hulp aan omstaanders om de persoon ter 
plekke te houden en bel 101. 
 
Diefstal van een gsm, meld je best bij de politie. Bovendien laat 
je hem best ook onmiddellijk blokkeren door de operator waarbij 
je bent aangesloten. Daar heb je het imei-nummer (15 cijfers – 
druk *#06# op je gsm) én het simkaartnummer (vier rijen cijfers 
achteraan elke simkaart) voor nodig. Zorg ervoor dat je deze 
genoteerd hebt en altijd op zak hebt. Het is belangrijk om bij het 
blokkeren van je gsm enkel het oproepnummer te blokkeren. Het 
imei-nummer heeft de politie immers nodig om je gsm te traceren 
en om hem te identificeren als hij gevonden wordt.
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07 IETS ORGANISEREN 
 
 

KOTFEESTJE 
 
Kotfeestjes zijn niet verboden door de stad, 
maar als je er eentje organiseert, word je 
wel feitelijk organisator van een evenement. 
Dat betekent dat je verantwoordelijk 
kunt worden gesteld voor de dingen die 
eventueel mislopen. Check zeker eerst of je 
volgens je huurcontract wel een kotfeestje 
mag organiseren en hoeveel personen je 
brandverzekering dekt. 
 
Let op! Geluidshinder kan en zal beboet 
worden door politie of de stad. Ook overdag 
mag je niet voor geluidshinder zorgen. 
 
 

REPETITIEKOT 
 
www.zaalzoeker.antwerpen.be  
 
Probeer je kotgenoten wat te sparen en 
ga op zoek naar een geschikte ruimte om 
met je death metal band je nummers in 
te oefenen. Op deze website vind je alle 
ruimtes die zaaleigenaars ter beschikking 
stellen. Ook de stad en haar verschillende 
jeugdpartners hebben massa’s ateliers of 
repetitieruimtes voor je in de aanbieding. 
 

 

FUIFZAAL 
 
www.fuifpunt.be 
 
Een feest organiseren brengt heel wat 
denk- en papierwerk met zich mee, 
en je moet je met heel wat regulering 
in orde te stellen. Zorg dat je niet voor 
verrassingen komt te staan en neem de 
info op deze website eens goed door. Is je 
informatiehonger nog niet gestild, dan vind 
je meer informatie op www.stanstan.be. 
Organiseer je een feest met een vereniging, 
surf dan ook eens naar 
www.antwerpen.be/nl/overzicht/
jeugdverenigingen-antwerpen voor 
specifieke tips. 
 
 

EVENEMENTEN OP DE 
OPENBARE WEG 

 
Voor het organiseren van evenementen 
(manifestaties) op de openbare weg 
heb je een voorafgaande, schriftelijke 
toestemming van de burgemeester 
nodig. Je doet de aanvraag bij het 
evenementenloket in het district waar het 
evenement plaatsvindt. Raadpleeg  
www.antwerpen.be/evenementen.  
 
Zonder toelating met vrienden, gitaren, 
zetels en bakken bier afzakken naar een 
pleintje waar je tot in de vroege uurtjes 
gezellig zit te keuvelen, is niet toegelaten. Je 

organiseert m.a.w. een evenement waar de 
burgemeester geen toestemming voor gaf. 
Het gevolg is dat de politie je evenement kan  
ontbinden en je kan meenemen voor verhoor.  
Bovendien kan de stad je een administratieve 
boete opleggen (tot 350 euro). 
 
 

DOPEN 
 
De stad Antwerpen vraagt aan 
studentenverenigingen het doop- en 
feestcharter te ondertekenen. Zonder zo’n 
charter mogen studentenverenigingen 
geen doop houden. Het charter bestaat 
omdat feestende studenten wel eens voor 
overlast kunnen zorgen voor bewoners, 
bezoekers en passanten. Door duidelijke 
afspraken hebben niet alleen studenten 
een toffe tijd, maar kunnen ook bewoners, 
bezoekers en voorbijgangers genieten 
van onze bruisende stad. Het charter kun 
je terugvinden op www.stanstan.be of 
opvragen via hello@stanstan.be. 
 
 

AFFICHES PLAKKEN 
 
Verspreid over de stad vind je verschillende 
plakzuilen en plakborden. Als je rekening 
houdt met onderstaande regels kun je daar 
– en enkel daar – je aankondigingen kwijt. 
Op de aanplakborden en de infozuilen van 
de stad of het district mogen de volgende 
groepen hun activiteiten aankondigen: 
jongerenverenigingen, studentenverenigingen, 
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seniorenverenigingen, sportverenigingen, 
socio-culturele verenigingen en burgers (voor 
buurtgerichte activiteiten). Je hebt vooraf 
geen toestemming nodig om affiches te 
plakken. Plakken mag tussen 7u en 22u. De 
affiches mogen maximum vier weken voor 
de aangekondigde activiteit geplakt worden. 
Voor het overzicht van alle do’s-and-don’ts 
en een volledig overzicht van plakplekken 
surf je naar  
www.antwerpen.be/info/affiches-plakken .  
 
Let op! Politie en stad voeren actieve 
controles uit op wildplakken (op 
elektriciteitskasten bijvoorbeeld). Boetes 
hiervoor kunnen oplopen tot 350 euro. 
Onthoud dat stickers kleven op lantaarnpalen 
ook wordt beschouwd als wildplakken.  
 
 

GELD OM TE KUNNEN 
ORGANISEREN 
 
De dienst Studentenvoorzieningen van je 
hogeschool legt soms bij als je een goed 
idee hebt. Fuiven zullen ze niet sponsoren, 
maar voor een dagje muurklimmen of een 
avond theater hebben ze wel al eens wat 
geld over. Bij de jeugddienst van de stad 
kun je trouwens ook subsidies aanvragen 
voor toffe projecten of evenementen via  
www.antwerpen.be/nl/overzicht/
vrijetijdsaanbod-voor-jongeren. 
 

08 CAMPUSSEN 
 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
 
Prinsstraat 13 — 2000 Antwerpen 
T 03 265 41 11 
www.uantwerpen.be  
 

Stadscampus (CST)  
Faculteit Toegepaste Economische 
Wetenschappen 
Gebouw A 
Prinsstraat 13 — 2000 Antwerpen 
 
Faculteit Sociale Wetenschappen 
Gebouw M 
Sint-Jacobsstraat 2 — 2000 Antwerpen 
 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
Gebouw SJ 
Sint-Jacobsmarkt 13 — 2000 Antwerpen 
 
Faculteit Rechten 
Gebouw V 
Venusstraat 23 — 2000 Antwerpen 
 
Faculteit Ontwerpwetenschappen 
Gebouw Mu.H 
Mutsaardstraat 29 — 2000 Antwerpen 
 

Campus Middelheim (CMI) 
Middelheimlaan 1 — 2020 Antwerpen 
 

Campus Groenenborger (CGB) 
Faculteit Wetenschappen  
Gebouw T 
Groenenborgerlaan 171 — 2020 Antwerpen 
 
Faculteit Toegepaste 
Ingenieurswetenschappen  
Gebouw T 
Groenenborgerlaan 171 — 2020 Antwerpen 
 

Campus Drie Eiken (CDE) 
Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen 
Gebouw S 
Universiteitsplein 1 — 2610 Wilrijk 
 
Faculteit Farmaceutische, Biomedische 
en Diergeneeskundige wetenschappen 
Gebouw S 
Universiteitsplein 1 — 2610 Wilrijk 

 
 

AP HOGESCHOOL 
ANTWERPEN 
 
www.ap.be  
 
Algemene diensten 
Lange Nieuwstraat 101 — 2000 Antwerpen 
T 03 220 54 00 
E info@ap.be 
 

Campus Spoor Noord – 
Noorderplaats  
Departement Gezondheid en Welzijn 
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Departement Onderwijs en Training 
Noorderplaats 2 — 2000 Antwerpen 
T 03 220 55 00 
E onthaal.noo@ap.be  
 

Campus Meistraat 
Departement Management en 
Communicatie 
Meistraat 5 — 2000 Antwerpen 
T 03 220 57 97 
E mc@ap.be  
 

Campus Spoor Noord – 
Ellermanstraat   
Departement Wetenschap en Techniek 
Ellermanstraat 33 — 2060 Antwerpen 
T 03 220 33 00 
E onthaal.ell@ap.be  
 

Campus Kronenburg 
Kronenburgstraat 47 — 2000 Antwerpen 
T 03 220 55 80 
E onthaal.kro@ap.be  
 

Campus Mutsaard 
Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten Antwerpen 
Mutsaardstraat 31 — 2000 Antwerpen 
T 03 213 71 00 
E academie@ap.be  
 
Grafische Vormgeving 
Keizerstraat 14 — 2000 Antwerpen 
T 03 213 71 00 
E academie@ap.be 

Mode 
Nationalestraat 28 — 2000 Antwerpen 
T 03 213 71 00 
E academie@ap.be  
 

Campus deSingel 
Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
Desguinlei 25 — 2018 Antwerpen 
T 03 224 18 00 
E conservatorium@ap.be 
 
 

HOGERE 
ZEEVAARTSCHOOL 
ANTWERPEN  
 
Noordkasteel Oost 6 — 2030 Antwerpen 
T 03 205 64 30 
E info@hzs.be 
www.hzs.be 
 
 

INSTITUUT VOOR 
TROPISCHE 
GENEESKUNDE 
 
www.itg.be 
 

Campus Nationalestraat 
Nationalestraat 155 — 2000 Antwerpen 
 

Campus Rochus 
Sint-Rochusstraat 43 — 2000 Antwerpen 

Campus Mortelmans  
Kronenbrugsstraat 25 — 2000 Antwerpen 

KAREL DE GROTE 
HOGESCHOOL 
 
www.kdg.be  
 

Campus Hoboken  
Industriële Wetenschappen en 
Technologie 
Salesianenlaan 90 — 2660 Hoboken 
T 03 613 17 00 
E info.iwt@kdg.be 
 

Campus Mechelseplein 
Campus Sint Jozef 
Multimedia en Communicatietechnologie 
Sint-Jozefstraat 35 — 2018 Antwerpen  
 

Campus Zuid 
Gezondheidszorg 
Onderwijs 
Brusselstraat 45 — 2018 Antwerpen 
T 03 613 13 13 
→ E info.verpleegkunde@kdg.be 
→ E info.vroedkunde@kdg.be 
→ E info.kleuteronderwijs@kdg.be 
→ E info.lageronderwijs@kdg.be 
→ E info.secundaironderwijs@kdg.be  
 

Campus Groenplaats 
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde  
Nationalestraat 5 
2000 Antwerpen 
T 03 613 16 00 
E info.heb@kdg.be  
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Stadscampus – Stadswaag 
Predikerinnenstraat 18 — 2000 Antwerpen 
T 03 613 16 00 
E info.heb@kdg.be 
 

Campus Pothoek 
Pothoekstraat 125 — 2060 Antwerpen 
T 03 613 16 00 
E info.heb@kdg.be  
 

Campus Sint Lucas 
Audiovisuele en beeldende kunsten  
Van Schoonbekestraat 143 — 2018 Antwerpen 
T 03 613 12 00 
E info.sintlucas@kdg.be 
 

Campus Zuid 
Sociaal-Agogisch Werk 
Brusselstraat 45 — 2018 Antwerpen 
T 03 613 13 13 
→ E info.sociaalwerk@kdg.be 
→ E info.orthopedagogie@kdg.be 
 
 

KU LEUVEN ANTWERPEN 
 
www.kuleuven.be 
 
Academische diensten 
Korte Nieuwstraat 33 — 2000 Antwerpen 
 

Campus Antwerpen – Carolus 
Faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen 
Korte Nieuwstraat 33 — 2000 Antwerpen 
T 03 201 18 40 
E feb.antwerpen@kuleuven.be 

Campus Antwerpen –  
Sint-Jacob 
Faculteit Letteren 
Faculteit Sociale Wetenschappen 
Sint-Jacobsmarkt 49 — 2000 Antwerpen 
T 03 502 15 00 
E letteren.antwerpen@kuleuven.be 
 

Campus Antwerpen –  
Sint-Andries  
Faculteit Letteren 
Faculteit Sociale Wetenschappen 
Sint-Andriesstraat 2 — 2000 Antwerpen 
T 03 502 15 00 
E letteren.antwerpen@kuleuven.be 
 
 

THOMAS MORE 
ANTWERPEN 
 
www.thomasmore.be  
 
Maatschappelijke zetel 
Zandpoortvest 60 — 2800 Mechelen 
T 015 36 91 00 
E info@thomasmore.be 
 

Campus Sanderus 
Logopedie en Audiologie 
Toegepaste Psychologie  
Molenstraat 8 — 2018 Antwerpen 
T 03 241 08 29 
E info.sanderus@thomasmore.be 

Campus Sint-Andries 
Logopedie en Audiologie 
Graduaatsopleidingen, lerarenopleiding 
Sint-Andriesstraat 2 — 2000 Antwerpen 
T 03 432 40 40 
E info.sintandries@thomasmore.be 
 

Campus National 
Kronenburgstraat 58-68 — 2000 Antwerpen 
T 03 241 08 06 
E campus.national@thomasmore.be 
 
 

ANTWERP MANAGEMENT 
SCHOOL 
 
Boogkeers 5 — 2000 Antwerpen 
T 03 265 47 58 
E info@antwerpmanagementschool.be 
www.antwerpmanagementschool.be 
 
 

ASSOCIATIE 
UNIVERSITEIT & 
HOGESCHOLEN 
ANTWERPEN  
 
Middelheimlaan 1 — 2020 Antwerpen 
T 03 265 30 56 
E info@auha.be 
www.auha.be 
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Anonieme Alcoholisten:  
03 239 14 15 
 
Antigifcentrum:  
070 245 245 
 
Apothekers van wacht:  
0903 99 000 
 
Bankkaart verloren of gestolen (Card stop): 070 344 344 
 
De blauwe lijn (niet-dringende oproepen):  
0800 123 12 
 
Brandweer en ziekenwagen:  
112 of 100 
 
Brandwondencentrum:  
03 217 71 11       
 
Dokters van wacht:  
0900 10 512 
 
De druglijn:  
078 15 10 20 
 
STAN:  
03 292 31 70 
 
 
 
 
 

 

 
Gratis informatienummer van de Vlaamse overheid:  
1700 
 
De infolijn van de stad Antwerpen:  
03 22 11 333 
 
Nationale inlichtingen:  
1207 
 
Politie:  
101 
 
Tandarts van wacht:  
0903 39 969 
 
Teleblok:  
www.teleblok.be (chat) 
 
Tele-Onthaal:  
106 
 
Unia -  Interfederaal Gelijkekansencentrum:  
0800 12 800 
 
Zelfmoordlijn:  
1813

09 NUTTIGE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES



Bij STAN willen we elke student stimuleren om het beste in 
zichzelf naar boven te halen.

Schrijf mee aan de Studentengids, kom studeren met een 
view tijdens STUDY360 of organiseer mee hét kick-off 
event van het jaar: StuDay. Nu is het moment aangebroken 
om te experimenteren. Profiteer er dus van! Jou zien 
evolueren naar de meest open, krachtige, gepassioneerde, 
vernuftige, creatieve en kritische mens die je maar kunt 
zijn. Dat is onze grote droom.

Can you feel it? Dat is de drive die we in jou willen ontluiken. 
Zin in een wilde rit samen? Wij zien je graag. En snel! 

GATE15 
Kleine Kauwenberg 15
2000 Antwerpen
T 03 292 31 70
E hello@stanstan.be
www.stanstan.be

Openingsuren:
maandag t.e.m. vrijdag  
van 9u tot 17u
Check de website voor de  
openingsuren tijdens de vakantie

Volg ons!
En loop gerust de deur bij ons plat!

Goesting om bij ons te komen werken en bij te leren? 
Onze studentenjobs zijn de max! E-mail ons je C.V. en 
verleid ons met jouw onmisbare skills.




