
CENTRALE STUDENTEN ADMINISTRATIE 

Aanmeldingsformulier Bijvakker UT 2020-2021 
Application form Subsidiary Student UT 2020-2021 

Voeg aan dit formulier de volgende documenten toe: Attach the following documents to the form:
• Kopie geldig paspoort/ID-kaart of Uittreksel uit het bevolkingsregister

A clear copy of your (valid) passport / ID-card) 

• Een origineel bewijs betaald collegegeld 2020-2021 ten behoeve van de Universiteit
Twente (verkrijgbaar bij de studentenadministratie van je HBO/WO instelling
wanneer de betaling daar verwerkt is)

An original proof of paid tuition fees 2020-2021 - (you can obtain this document at the student 
administration from the institute where you have paid the tuition fees) 

Naam / Name: Geslacht / Gender

Roepnaam / First name:

Postcode / Postal Code: Huisnummer / Number: 

Straatnaam / Street:  

Plaats / City:  

Telefoonnr. / Phone number: 

E-mail / E-mail:  

UT inschrijving / UT enrolment 

Opleiding / Educational programme: 

Faculteit / Faculty:   

Handtekening student / Signature Student Datum / Date

   Eventuele toelichting / Possible remarks 

Pre-master 
COVID-19

Studentnr. 
UT: 



Volledig Bijvakkers-dossiers bestaat uit  / Complete Subsidiary Student file contains the following documents
- Aanmeldingsformulier Bijvakker UT - Application form Subsidiary Student UT 
- Geldig legitimatie bewijs - Clear copy of your (valid) passport or ID-Card 
- Origineel Bewijs betaald Collegegeld - Original Certificate tuition fees paid 

De documenten opsturen naar / send the documents to this address
Universiteit Twente University of Twente 
Student Services - Vrijhof 239B Student Services – Vrijhof 239B 
Drienerlolaan 5 Drienerlolaan 5 
7522 NB Enschede 7522 NB Enschede 

N.B.: Met een onvolledig bijvakkers-dossier kunnen we je inschrijving als bijvakker niet afronden. 
Please note: We cannot finish your enrolment as Subsidiary Student without all the required documents. 


	Application form Subsidiary Student UT 2020-2021
	 Kopie geldig paspoort/ID-kaart of Uittreksel uit het bevolkingsregister
	 Een origineel bewijs betaald collegegeld 2020-2021 ten behoeve van de Universiteit Twente (verkrijgbaar bij de studentenadministratie van je HBO/WO instelling wanneer de betaling daar verwerkt is)


	Studentnr UTPremaster COVID19: 
	Naam  Name: 
	Geslacht  Gender: 
	Roepnaam  First name: 
	Postcode  Postal Code: 
	Huisnummer  Number: 
	Straatnaam  Street: 
	Plaats  City: 
	Telefoonnr  Phone number: 
	Email  Email 1: 
	Opleiding  Educational programme: 
	Faculteit  Faculty: 
	Text1: 
	Text2: 
	Signature: 


