Wat zijn er verder nog voor punten die je
aandacht verdienen?
-

-

-

-

Het is niet gemakkelijk om in Amsterdam
een woning te krijgen. In uitzonderlijke
gevallen verleent gemeente Amsterdam
een urgentieverklaring. Urgentie is
eventueel mogelijk als een bewoner een
minderjarig kind heeft of bij een ernstige
gezondheidsproblematiek.

Bij het aangaan van een
contract, betaal je één maand
huur en een borg van € 300.
Er zijn spullen van S.T.E.K in de
woning waar je voor
verantwoordelijk bent zoals een
bed, tafel en stoelen, ijskast,
gasfornuis, vloerbedekking en
gordijnen. Eigen spullen mag je
in beperkte mate in de woning
hebben zoals:
kleine hoeveelheden kleding,
beddengoed, keukengerei en
gebruiksvoorwerpen met geringe
afmetingen. Dit altijd in overleg
met Stek.
Inschrijving van medebewoners
op het adres van de Stekwoning
is niet toegestaan, tenzij met
schriftelijke toestemming van
ST.E.K. Dit houdt in dat je
sleutels niet aan anderen geeft
en dat je er zorg voor draagt dat
er geen andere personen dan
jijzelf in de woning zijn
ingeschreven.
Geen huisdieren, alleen met
schriftelijke toestemming van
S.T.E.K.

-

Voldoet u niet aan de bovenstaande
voorwaarden dan zijn er nog andere
mogelijkheden. Zo kunt u voor tijdelijke
verhuur ook terecht bij de volgende
particuliere bemiddelaars.
KamerNet, www.kamernet.nl
Stichting De Zwerfkei,
www.zwerfkeibewaring.nl
Ad Hoc, www.adhocbeheer.nl
Anti-kraak bv, www.tijdelijkwonen.org
Bureau Tijdelijke Bewoning,
www.kraakwacht.nl
Stichting Alvast, www.alvast.nl
Stichting Camelot,
www.stichtingcamelot.nl

Stichting Tijdelijk Eigen Kamer

Kom jij vrij? En wil je tijdelijk
onderdak en begeleiding?
Stichting S.T.E.K.,
Hemonylaan 9a. (sous),
1074 BG, Amsterdam,
Tel: 020-6703224
Fax: 020-6702504.
E-mail:
stek@stichtingstek.nl
www.stichtingstek.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van
10.00 uur tot 15.30 uur.

Algemene Informatie S.T.E.K.
S.T.E.K. (Stichting Tijdelijk Eigen Kamer) is
opgericht in 1977 en heeft als hoofddoel
het verlenen van tijdelijke huisvesting aan
ex- gedetineerden die in Amsterdam
hebben gewoond.
Door het aanbieden van tijdelijke
woonruimte (maximaal 6 maanden) aan
ex- gedetineerden hoopt de S.T.E.K het
resocialisatieproces te versnellen en
recidive te voorkomen.

Wat moet je doen?

Wat is er dan van belang?

Voldoe je aan bovenstaande criteria, meld je
dan zo spoedig mogelijk aan door middel van
een intakeformulier dat je via je
casemanager (of via de reclassering) kunt
verkrijgen. Informeer hier naar. Het
intakeformulier kan ook gedownload worden
op de website www.stichtingstek.nl.
Stuur het ingevulde formulier op naar
stichting S.T.E.K of mail het naar
stek@stichtingstek.nl.

Is er plaats en besluit S.T.E.K je een woning te
verhuren dan geldt het volgende voor je:

De S.T.E.K. woonruimte wordt voor drie
maanden verhuurd en eventueel met
drie maanden verlengd. Deze periode
dient voor de ex- gedetineerde, om (zelf)
vaste woonruimte en werk te realiseren.
Criteria voor toelating.
1. Je moet minimaal 6 maanden
aaneengesloten gedetineerd zijn
geweest.
2. STEK plaatst geen ex-gedetineerden
met een psychische of verslavingsproblematiek.
3. Je moet een binding met Amsterdam
hebben, voor detentie tenminste 2 jaar
in Amsterdam hebben gewoond.
4. Reclasseringscontact is noodzakelijk
gedurende de periode dat je in een
STEK woning verblijft als dat is
opgedragen door de rechter.
5. Je moet de Nederlandse nationaliteit of
een geldige verblijfsvergunning
hebben.
6. Je moet tenminste 25 jaar of ouder zijn

Meld je nu al, of zo spoedig mogelijk aan, via
WoningNet voor een vaste woning in
Amsterdam. Inlichtingen kun je krijgen via
tel: 0900-2023072 of op Internet
www.woningnet.nl.
De inschrijving voor WoningNet kost € 50,Met een jaarlijkse verlenging van € 8,00
Na ontvangst van je intakeformulier laten wij
je weten of je wel of niet voor een S.T.E.K.
woning in aanmerking komt. S.T.E.K. laat je
z.s.m. weten waar en wanneer we een intake
gesprek met je willen.

S.T.E.K. verhuurt de woning tijdelijk, voor drie
maanden en verwacht dat je de plichten en
verantwoordelijkheden van een goede
huurder zult nakomen. Er zijn huisbezoeken
door medewerkers van Stek en je wordt
begeleid bij alle voorkomende problemen,
die er zijn met betrekking tot het wonen. Na
drie maanden is er een evaluatiegesprek.
Jouw verplichtingen houden o.a. in, de huur
op tijd betalen, d.w.z. één maand vooruit
betalen. De energieleverancier op tijd
betalen en de woning goed onderhouden.
Als je schulden hebt moet je kunnen
aantonen dat je een regeling hebt getroffen.
Je hebt een plicht om je actief in te zetten
voor doorstroming naar een permanente
woning. Als je na een contract van drie
maanden aan jouw verplichtingen lijkt te
voldoen kan het contract nog met drie
maanden worden verlengd (max. zes
maanden). Bij uitzondering kan een urgentie
worden aangevraagd bij de Dienst Wonen,
Zorg en Samenleven.

Heb je interesse of wilt je meer informatie dan
kun je ons bellen of schrijven.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag
tussen 10.00 en 15.30 uur.

