LET OP:
• Lees eerst de toelichting (zoz).
• Student en rekeninghouder moeten dit formulier
beiden ondertekenen.
• Invullen in blokletters.

Eenmalige machtiging betaling collegegeld 2020-2021

								
Ondergetekende (neem gegevens over van de bankpas voor juiste verwerking)
Achternaam, voorletters (rekeninghouder):		

IBAN (geen spaarrekening):													
Wijziging betaalgegevens

									 		
Vestigingsplaats en land van je bank:    
				
		
			
verleent hierbij machtiging aan de: 		

Stg. HBO Haaglanden te Den Haag (incassant ID: NL81ZZZ272559120000)

Betreffende student
Achternaam, voorletters:
Opleiding:
Geboortedatum: 															Nationaliteit:
Studentnummer:
om van bovenstaande rekening af te schrijven inzake collegegeld 2020-2021

een bedrag (zie toelichting) van:

€ 1.071,–

€ 2.143,–

in 1 of 9 termijnen:

In 1 termijn (zie achterzijde)

€ 8.375,–
In 9 gelijke termijnen (zie achterzijde)

Indien geen bedrag is aangekruist, bepaalt De Haagse Hogeschool het collegegeldtarief op basis van de bij ons bekende gegevens.
Indien geen van beide betaalopties is aangekruist, vindt de incasso in 9 termijnen plaats.
Indien de student op een later moment dan 1 september start, wordt het bedrag naar rato aangepast. Voor iedere maand van inschrijving is de
student 1/12 van het collegegeldbedrag verschuldigd.
Door ondertekening van deze machtiging gaan de student en bovengenoemde rekeninghouder akkoord met de volgende voorwaarden:
• De student verzoekt ingeschreven te worden voor de betreffende opleiding in het studiejaar 2020-2021.
• De student verklaart zich akkoord met de betaling van het collegegeld 2020-2021 door de rekeninghouder.
• De rekeninghouder zorgt voor voldoende saldo ten tijde van de incassodata op de rekening waarvan het collegegeld wordt geïnd.
• De machtiging kan tussentijds niet worden ingetrokken.
• De rekeninghouder en de student (en/of ouder/voogd) zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en tijdige betaling van het collegegeld.
• Als blijkt dat de student niet in aanmerking komt voor het wettelijk tarief collegegeld, wordt het instellingstarief in rekening gebracht (z.o.z).
• Incassovoorwaarden zijn te vinden op www.dehaagsehogeschool.nl/collegegeld.

Voor akkoord:						

Blok 1 én blok 2 moeten altijd getekend worden! 					 			 Datum: 							
Blok 1 Handtekening rekeninghouder:		
(altijd ondertekenen)						

Retouradres: De Haagse Hogeschool
t.a.v. Centrale Studenten Inschrijving
Postbus 13336, 2501 EH  Den Haag
Of per e-mail: csi@hhs.nl

Blok 2 Handtekening student:			
Blok 3 Handtekening ouder/voogd:
(altijd ondertekenen)							 (indien de student jonger dan 18 jaar is)

Dit formulier dient vóór 1 september 2020 – volledig ingevuld en ondertekend – door
de afdeling Centrale Studenten Inschrijving van De Haagse Hogeschool te zijn ontvangen.
Bij niet tijdige retournering kan geen inschrijving plaatsvinden.

Toelichting betaling collegegeld 2020-2021
Invullen formulier
Vul op dit formulier je persoonlijke gegevens en je rekeninggegevens in. Geef aan welk collegegeldbedrag je verschuldigd bent (zie de alinea Hoogte
collegegeld). Als je hier niets aankruist, bepaalt De Haagse Hogeschool welk collegegeldbedrag op jou van toepassing is, op basis van de bij ons
bekende gegevens. Geef verder aan of het collegegeldbedrag in 1 of in 9 termijnen moet worden afgeschreven. Als je niets hebt aangekruist, wordt het
collegegeld in 9 termijnen geïncasseerd (inclusief administratiekosten).
Het formulier moet worden ondertekend door degene die het collegegeld betaalt (blok 1) en door jezelf (blok 2). Als je zelf het collegegeld betaalt, moet
je zelf in beide blokken ondertekenen. Ben je minderjarig, dan moet een ouder of voogd het formulier ondertekenen in blok 3.
Hoogte collegegeld
Het wettelijk collegegeld in 2020-2021 bedraagt € 2.143,-. Het instellingscollegegeld bedraagt € 8.375,-. Het gehalveerd wettelijk collegegeld
bedraagt € 1.071,-.
Op www.dehaagsehogeschool.nl/collegegeld kun je vinden welk tarief op jou van toepassing is.
Kruis op de voorkant van dit formulier aan welk collegegeldtarief je verschuldigd bent.
• Heb je niet de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (zie website)? Mogelijk kom je in aanmerking voor het
wettelijk tarief van € 2.143,-. Maar om je situatie goed te kunnen beoordelen, hebben wij extra documenten van je nodig. Nadat je je verzoek tot
inschrijving hebt ingediend, nemen we contact met je op om te vertellen welke documenten dit zijn.
• Blijk je uiteindelijk niet aan alle voorwaarden voor het wettelijk collegegeld (zie website) te voldoen, dan passen wij je tarief automatisch aan naar het
instellingscollegegeld. Je ontvangt hierover bericht als dit het geval blijkt te zijn.
• Blijk je uiteindelijk niet aan alle voorwaarden voor het gehalveerd wettelijk collegegeld (zie website) te voldoen, dan passen wij je tarief automatisch
aan naar het wettelijk collegegeld. Je ontvangt hierover bericht als dit het geval blijkt te zijn.
SEPA incasso: Single Euro Payments Area
De Haagse Hogeschool incasseert het collegegeld met SEPA (Single Euro Payments Area).
SEPA, Single Euro Payments Area, omvat de hele Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (landen die wel lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, maar niet van de EU) en Zwitserland, Monaco en San Marino.
Op https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/geld-overmaken/landen.html kun je zien welke landen meedoen aan SEPA. Iedere ingezetene met een
bankrekening in één van deze landen, beschikt over een IBAN.
IBAN staat voor International Bank Account Number. Dit rekeningnummer is in elk land op soortgelijke wijze opgebouwd. In Nederland bestaat IBAN uit
18 tekens; in andere landen varieert dit van 15 tot maximaal 34 tekens.
Je IBAN vind je onder andere op je (online) bankafschrift of bankpas.
Incassotermijnen collegegeld
Als je kiest voor afschrijving in 1 termijn, wordt het collegegeld rond 25 september 2020 geïncasseerd.
Als je kiest voor afschrijving in 9 termijnen wordt het collegegeld in 9 gelijke termijnen geïncasseerd. De incasso vindt plaats rond de volgende data:
25 september 2020, 26 oktober 2020, 25 november 2020, 24 december 2020, 25 januari 2021, 25 februari 2021, 25 maart 2021, 26 april 2021 en
25 mei 2021.
Bij afschrijving in 9 termijnen wordt de eerste incassotermijn verhoogd met een bedrag van € 24,- aan administratiekosten.
Betaalt je werkgever?
Als je werkgever het collegegeld betaalt, kun je kiezen voor één van de volgende drie mogelijkheden:
• Je kunt zelf de machtiging invullen en de kosten later bij je werkgever declareren.
• Je kunt samen met je werkgever de machtiging invullen, zodat het geld van zijn/haar rekening wordt afgeschreven.
• Als je werkgever een factuur wil ontvangen, dan kun je het formulier Garantieverklaring werkgever betaling collegegeld 2020-2021 downloaden.
Alle betalingsformulieren zijn beschikbaar via de FAQ’s op www.hhs.nl/inschrijving. Vul dit formulier samen met je werkgever in. Je hoeft dan niet het
formulier Eenmalige machtiging betaling collegegeld 2020-2021 op te sturen.
Je blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de tijdige betaling van het collegegeld.
Verdere vragen?
Op www.dehaagsehogeschool.nl/inschrijving vind je alle informatie over de inschrijfprocedure bij De Haagse Hogeschool. Als je hier het antwoord op je
vraag niet kunt vinden, kun je contact opnemen met de Centrale Studenten Inschrijving (CSI). De contactgegevens van CSI vind je ook op deze website.

