BETALINGSVERPLICHTING COLLEGEGELDEN 2021-2022
Vul dit formulier digitaal in met Adobe Reader. Je kunt ingevulde gegevens tussentijds bewaren.
Print het volledig ingevulde formulier uit, onderteken het, scan of fotografeer het en email het voor 1 september naar de
centrale studentenadministratie csa@ahk.nl.
Bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) betaal je het collegegeld door het formulier betalingsverplichting 20212022 volledig in te vullen, te ondertekenen en per email terug te sturen.
Wanneer je op 1 september niet aan alle inschrijvings- en betalingsvoorwaarden hebt voldaan, mag je niet studeren.
Annuleren vóór 1 september
Alleen wanneer je vóór 1 september in Studielink je (her)inschrijving annuleert, wordt de betalingsverplichting beëindigd. Het
eventueel geïncasseerde of betaalde collegegeld wordt geretourneerd op het bij de AHK bekende rekeningnummer. Indien je op
of na 1 september aangeeft niet te willen studeren, ben je verplicht om voor elke maand dat je ingeschreven stond te betalen.
Vragen?
Meer informatie over het inschrijven bij de AHK en het betalen van collegegeld:
https://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken/
Email: csa@ahk.nl.

STAP 1: Vul je gegevens in
											
Naam										

Studentnummer
(te vinden in bijgaande e-mail)

Telefoon			

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

E-mail						

STAP 2: Ik heb me ingeschreven in Studielink
Ja		
Nee *
* Doe dit dan zo snel mogelijk anders kunnen we je inschrijving niet verwerken en voldoe je niet aan de inschrijfvoorwaarden.

STAP 3: Gegevens betalende persoon / organisatie
A. Betaalopties:
Ik betaal zelf		
					

Naam betalende persoon of organisatie

Iemand anders betaalt voor mij:
B. Wijze van betalen:
1. Overmaken van hele bedrag vóór 1 september in één keer naar:
Rekening nr.: IBAN NL79RABO0309032873 BIC/SWIFT code: RABONL2U
Naam begunstigde: Amsterdamse Hogeschool v.d Kunsten
Onder vermelding van je naam / studentnummer / geboortedatum.
(Ga door naar stap 4)
2. Ik lever een Bewijs Betaald Collegegeld in. Indien je ook aan een andere Nederlandse instelling studeert, hoef je maar bij
één instelling te betalen. Je dient bij de administratie van je andere studie een Bewijs Betaald Collegegeld op te vragen en
het origineel bij de AHK in te leveren vóór 1 september.
Let op: dit dien je elk studiejaar opnieuw in te leveren (Ga door naar stap 4)
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STAP 4: Ondertekening student / ouder / verzorger *
* Als de student op 1 september 2021 nog geen 18 is, is de ouder / verzorger verplicht dit formulier te ondertekenen.
Als de student op 1 september 2021 18 jaar of ouder is, moet deze zélf dit formulier ondertekenen.
Ik verklaar hiermee, dat ik aan de betaal- en inschrijfvoorwaarden van de AHK voldoe.
		
Naam				
Datum (dd/mm/jjjj)
Handtekening**
Student
Ouder
Verzorger

(** verplicht: zonder deze handtekening kan de inschrijving niet in behandeling worden genomen.)

STAP 5: Retourneer het ingevulde formulier aan de Centrale Studentenadministratie
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend vóór 1 september emailen aan: csa@ahk.nl
Let op: Je voldoet pas aan de inschrijfvoorwaarden als de AHK dit formulier heeft ontvangen.

Bijlage: VOORWAARDEN VOOR BETALING EN RESTITUTIE AHK
• De student dient ervoor te zorgen dat het machtigingsformulier vóór 1 september 2021, volledig is ingevuld, ondertekend en is gemaild naar:
csa@ahk.nl

• Als de student de aanmelding via Studielink vóór 1 september 2021 intrekt, dan heeft deze recht of een volledige restitutie van het reeds
betaalde collegegeldbedrag voor 2021-2022.

• Als de student zich gedurende het academische jaar voor of op 31 mei 2022 via studielink uitschrijft, krijgt deze 1/12 x het aantal maanden
dat de student niet ingeschreven zal staan. Als de student zich ná 31 mei 2022 vroegtijdig uitschrijft, dan is een restitutie van collegegeld voor
resterende maanden niet meer mogelijk.

• Het niet voldoen aan de betalingsverplichting bij de AHK leidt achtereenvolgens tot:
• Het niet kunnen ontlenen van rechten aan het gebruik van het machtigingsformulier.
• Het volledig opeisbaar worden van de restantschuld.
• Het inschakelen van een incassobureau om de restantschuld te incasseren.
• Het verschuldigd zijn van de wettelijke rente vanaf het moment dat de student met betaling in verzuim is.
• Het verschuldigd zijn van incassokosten, die kunnen oplopen tot 15% van het verschuldigde bedrag.
• Het blokkeren van onderwijsfaciliteiten.
• Het volledig uitsluiten van deelname aan het onderwijs.
• Het beëindigen van inschrijving bij de AHK.

• Informatie over het betalen van collegegeld: http://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken/geldzaken/collegegeld/betaling-collegegeld/

Centrale Studentenadministratie
Central Student Administration

Bezoekadres Visiting address
Jodenbreestraat 3, Amsterdam
Postadres Postal address
Antwoordnummer 11206
1000 PE, Amsterdam

IBAN NL79RABO0309032873
t.n.v. AHK Studentenadministratie
BIC RABONL2U

T +31 020 527 7734
E csa@ahk.nl
I www.studentenzaken.ahk.nl
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