
Studentnummer 
Student number 

Ondertekend formulier a.u.b. opsturen/mailen naar:
Please send the signed form to:

Ik verklaar de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, en dat ik op de hoogte ben  
van en akkoord ga met de voorwaarden die aan het verzoek zijn verbonden, zoals vermeld op  
www.vu.nl/collegegeld. Tevens verklaar ik hierbij dat in het geval een ander persoon dan ikzelf mijn 
collegegeld betaalt, ik hiermee akkoord ga.
I hereby declare the above to be according to the truth and that I am aware of and agree with the consequences 
connected to my request, as mentioned on www.vu.nl/tuitionfee. In addition to this I hereby give my consent in 
case another person pays my tuition fees.
Plaats Datum
Place Date
Handtekening student   Handtekening rekeninghouder (niet bovenstaande student)
Signature student  Signature account holder (not the above mentioned student)

Hierbij verzoek ik u het rekeningnummer ten behoeve van de automatische incasso van het  
collegegeld als volgt te wijzigen:
I hereby request that you change the bank account number for the direct debit authorization of the  
tuition fee as follows:
Achternaam  Voornamen
Surname First names 
IBAN 
IBAN 
Voor ondertekening zie onderaan formulier. 
For signature, see below.

IBAN 
IBAN 
Hierbij machtig ik de Vrije Universiteit Amsterdam tot het afschrijven van het collegegeld van 
bovenstaand rekeningnummer op de volgende wijze:
I hereby authorize Vrije Universiteit Amsterdam to debit the above mentioned bank account for the payment  
of the tuition fee according to the following:
Totaal verschuldigd bedrag collegegeld (in €)
Total amount of tuition fee owed (in €)
Betreffende inschrijfperiode  van tot
Relevant enrolment period  from to
 Betaling in termijnen (sept, nov, jan, mrt, mei)* Betaling in 1 termijn
 Payment in instalments (Sept, Nov, Jan, March, May)

*Bij de inning van de eerste termijn wordt € 24,-
(administratiekosten) in rekening gebracht.
€ 24 administration costs will added to the first instalment. 

 Payment in 1 instalment

Achternaam  Voornamen
Surname  First names
Adres en postcode 
Address and postal code

Achternaam 
Surname

             Voornamen 
             First names 

Geboortedatum/plaats 
Date and place of birth 
Adres en postcode 
Address and postal code 
E-mailadres 
Emailaddress 

Persoonsgegevens 
student
Personal data student

Persoonsgegevens 
rekeninghouder
Personal data  
account holder

Machtiging
Direct debit authorization

Wijziging 
rekeningnummer
Change of  
acccount number

Ondertekening
Signature

Machtiging betaling collegegeld
Direct debit authorization

Uitsluitend bestemd voor studenten die geen betalingsgegevens via 
Studielink kunnen doorgeven of hun rekeningnummer willen wijzigen.

Form exclusively to be used by students who are unable to issue 
payment details in Studielink or want to change their account number.

Vrije Universiteit, Student & Onderwijszaken  
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

T (020)598 5020
E studentenbalie@vu.nl

S

Voor ondertekening zie onderaan formulier. 
For signature, see below.
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