BETALINGS- EN INSCHRIJFFORMULIER 2017-2018
De betaling van het collegegeld en de inschrijving is ten behoeve van:
Student Services
Vrijhof postvak 9
Postbus 217
7500 AE Enschede

Naam:
Studentnummer:
Voor de opleiding(en):

1 Betaling collegegeld
a

Machtigingskenmerk

SEPA machtiging

-2017 (in te vullen door CSA)

Ondergetekende (rekeninghouder),
Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode/Woonplaats
Land
(géén spaarrekening)

IBAN (aangesloten op SEPA)

Hierbij machtig ik Universiteit Twente tot het afschrijven van het collegegeld*
Wettelijk collegegeld ter hoogte van € 2.006,00

Instellingscollegegeld ter hoogte van €

Ondergetekende maakt gebruik van een (keuze aankruisen):
Machtiging ineens voor het totale bedrag

Machtiging in 5 termijnen incl. € 24,- administratiekosten

*Indien er wijzigingen zijn in je inschrijving die van invloed zijn op de hoogte van je collegegeld, dan geef je na ondertekening automatisch goedkeuring
voor het innen van het aangepaste collegegeld.

Door ondertekening van dit formulier geeft de betaler van het collegegeld toestemming aan:

Universiteit Twente, incassant ID NL39ZZZ501305360000, om (in termijnen) een incasso-opdracht te sturen naar je bank om een
bedrag van je rekening af te schrijven voor het voldoen van het collegegeld 2017-2018 en

jouw bank (in termijnen) een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Universiteit Twente.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op
met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

b

Handtekening
rekeninghouder

Datum

Plaats

Eigen betalingsopdracht t.g.v. banknummer IBAN-code NL35ABNA0405335091 t.n.v. Universiteit Twente onder
vermelding van je studentnummer, naam en geboortedatum. De betaling dient vóór 1 september 2017 bij ons binnen te zijn.
Indien je niet zelf het collegegeld betaalt, stemt hij/zij er mee in dat het collegegeld voor hem/haar betaald wordt door:

c

Bewijs betaald collegegeld (BBC) van een andere Nederlandse wo- of hbo instelling (origineel toevoegen).

Onderstaande is verplicht om in te vullen:

2 Inschrijvingsverzoek collegejaar 2017-2018:
De hierboven genoemde student is op de hoogte van de betalingsvoorwaarden van Universiteit Twente.
De student verzoekt om ingeschreven te worden en verklaart:

De gegevens op het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien hij/zij niet zelf de rekeninghouder is op de machtiging, geeft hij/zij de genoemde rekeninghouder hierbij de volmacht om het
bedrag namens hem/haar te betalen.

Het collegegeld te zullen voldoen voor aanvang van de opleiding op de hierboven aangegeven betaalwijze.

Datum

Plaats

Formulier in
datum

paraaf

Handtekening
student
Niet invullen
Inschrijving verwerkt
datum
paraaf

Machtiging/BBC verwerkt
datum
paraaf

