Concerndirectie Financiële en Economische
Zaken Universiteit Twente
Leningnummer * : _____________

LENINGOVEREENKOMST
Leningsovereenkomst wegens geleende gelden van de Universiteit Twente
in het kader van de " PC-privéregeling voor studenten Universiteit Twente”

De ondergetekende:
Naam

__________________________________________________________________________________

Voorletters

________________

Studentnummer

________________________________________________

Ingeschreven als student / vooraanmelder bij de Faculteit _________________________ van de Universiteit Twente
te Enschede, hierna te noemen de student;
en

J.C. Berger-Roelvink

handelende in haar functie van directeur Financiële en Economische Zaken namens de Universiteit Twente, hierna te
noemen UT, zijn als volgt overeengekomen :

1. Algemeen
De UT verstrekt een renteloze lening aan de student - die deze aanvaardt - in het kader van de door het College van
Bestuur van de UT vastgestelde Regeling “PC-privé voor studenten” Genoemde regeling maakt onderdeel uit van
deze leningsovereenkomst.
2. Hoofdsom
De lening bedraagt, € __________________________________________________________

(max. € 1.000,00 )

(zegge: _______________________________________________________ en ______________________ cent ).
en wordt aan de student ter beschikking gesteld indien is voldaan aan de in de regeling gestelde voorwaarden. Het
geleende bedrag zal door de UT worden overgemaakt op rekening ___________________________ ten name van
________________________________________________ wonende te __________________________________
3. Aflossing en terugbetaling
De lening zal door de student worden terugbetaald in maandelijkse termijnen afhankelijk van de bij aanvraag nog te
halen aantal ECTS volgens onderstaande tabel.
ECTS
60 – 64
65 – 69
70 – 74

mnd
12
13
14

ECTS
75 - 79
80 – 84
85 - 89

mnd
15
16
17

ECTS
90 – 94
95 – 99
100 - 104

mnd
18
19
20

ECTS
105 – 109
110 – 115
116 – 119

mnd
21
22
23

ECTS
120 +

mnd
24

Bij éénjarige-master gelden de resterende maanden tot een max. van 12.

Op basis van de door de student aangeleverde gegevens met betrekking tot de nog te behalen ECTS, wordt de door de
*
UT verstrekte lening in ____ maandelijkse termijnen afgelost. De eerste aflossing vindt plaats in de maand volgend op de
maand waarin de lening is afgesloten.

*

Wordt door de UT ingevuld
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4. Machtiging
De student is verplicht bij het aangaan van deze leningsovereenkomst een machtiging voor automatische incasso door de
UT te tekenen die in werking treedt op het moment dat tot aflossing van de lening moet worden overgegaan. De UT
e
incasseert de aflossingstermijnen rond de 25 van iedere maand.

5. Uitschrijving
Indien de student zich uitschrijft als student bij de UT dan wel de opleiding staakt of niet aanvangt, is de student
verplicht het restant van de lening terstond aan de UT terug te betalen.
6. Ontbinding van rechtswege:
In gevallen waarin:
A. de student in gebreke blijft met het betalen van een maandelijkse termijn van de koopsom voor de eerste van de
daaropvolgende maand;
B. de student de op hem rustende verplichtingen ingevolge deze overeenkomst of de wet niet of niet behoorlijk
nakomt,
is de UT gerechtigd deze overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen, zonder enige
ingebrekestelling. De UT behoudt zich het recht voor om in dergelijke situaties de restant hoofdsom in te vorderen via
haar incassobureau. Alle extra kosten zullen op de student worden verhaald.
7. Verklaring student:
Bij ondertekening van deze overeenkomst verklaart de student (aankruisen wat van toepassing is).
□ zich te hebben aangemeld voor een bachelor- opleiding aan de Universiteit Twente.
□ zich te hebben aangemeld voor een master- opleiding aan de Universiteit Twente.
□ zich te hebben aangemeld voor een éénjarige master-opleiding aan de Universiteit Twente.

Aldus overeengekomen te _____________________________ op _________ - _________ - 20_________

Namens de Universiteit Twente

De student:

J.C. Berger-Roelvink
Directeur Financiële en Economische Zaken

Handtekening:

Handtekening:

_______________________

_______________________
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