
 

  

 

Betalingsvoorwaarden doorlopend SEPA machtigingsformulier 
 
Reguliere studenten kunnen het collegegeld in 1 of 5 termijnen betalen. Studenten die boven €3.000,00 
moeten betalen, mogen in 10 termijnen betalen. Extraneï kunnen niet per machtigingsformulier betalen, 
ze dienen contact op te nemen met het Studenten Service Center.  
 
1. De student dient te beschikken over een bankrekening in het SEPA gebied om de machtiging te 

kunnen afgeven. De bankrekening mag geen spaarrekening zijn. Ook ouders, verzorgers of derden 
mogen het collegegeld voor de student betalen door het collegegeld ineens of in termijnen van hun 
rekening te laten afschrijven. Zij dienen over een Nederlandse bankrekening te beschikken om een 
machtiging te kunnen afgeven.  
 

2. De rekeninghouder machtigt, door het machtigingsformulier te ondertekenen, de Stichting 
Hogeschool Rotterdam om het collegegeld van de bankrekening af te schrijven.  

 
3. Gedurende de looptijd van de machtiging (vanaf 1 september t/m 31 augustus) kan de incasso 

opdracht (voor ineens of termijnen) niet door de rekeninghouder worden ingetrokken. De Stichting 
Hogeschool Rotterdam annuleert de incasso opdracht in geval van restitutie van het collegegeld.  

 
4. De bankrekening kan niet worden opgeheven alvorens de laatste termijn is voldaan. Een wijziging 

van bankrekening is alleen mogelijk door middel van de Overstapservice van de gezamenlijke banken 
in Nederland. Voor eventuele vragen kan er contact worden opgenomen met het Studenten Service 
Center. 

 
5. Op of rond de afgesproken data wordt de bankrekening belast. De rekeninghouder dient ervoor te 

zorgen dat er voldoende saldo op de rekening aanwezig is. 
 
6. Bij het niet eens zijn met de debitering van de rekening uit hoofde van de incasso opdracht, dient er 

contact te worden opgenomen met het Studenten Service Center. 
 
7. Wijzigingen van data of bedragen zijn niet toegestaan en worden derhalve genegeerd.  
 
8. Voor de betaling in termijnen wordt eenmalig € 24,00 administratiekosten met de 1e afschrijving in 

rekening gebracht. 
 
9. Mochten er ondanks de afgegeven machtiging problemen optreden bij het incasseren van het 

collegegeld dan zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau waarbij alle 
bijkomende kosten en rente op de student worden verhaald. Raadpleeg ons debiteurenprotocol. 

 
10. Wanneer de volledige openstaande vordering, verschuldigd aan Hogeschool Rotterdam, niet uiterlijk 

op 15 juli van het lopende jaar is voldaan, dan wordt de student conform artikel 7.42 van de Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) niet ingeschreven voor het nieuwe 
studiejaar.  

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/contact/aanmelding-en-financien/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/contact/aanmelding-en-financien/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/contact/aanmelding-en-financien/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/globalassets/standaard-tekstelementen/kosten/debiteurenprotocol-2023-2024---nl.pdf
http://hint.hr.nl/Global/Fin/Team%20SSC%20Communicatie/2014/140403%20Debiteurenprotocol%20HR%202014%20v1.%20aangepast%201.1.pdf
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