SEPA MACHTIGING BETALING CURSUSGELDEN VOORBEREIDEND JAAR 2022-2023
SEPA authorization direct debit payment course fees preparatory year 2022-2023

Persoonsgegevens leerling

Achternaam leerling

personal data pupil

surname/family name pupil

___________________________________________

Voornamen
first names

Geboortedatum(dd-mm-jjjj)
date of birth(dd-mm-yyyy)

___________________________________________
___________________________________________

Leerling nummer
number pupil

Persoonsgegevens
rekeninghouder

Achternaam en voorletter(s)
rekeninghouder

personal data account holder

name account holder

___________________________________________

___________________________________________

Adres en postcode

address and postal code

___________________________________________

Woonplaats en land
city and country

___________________________________________

E-mailadres rekeninghouder
email address account holder

___________________________________________

Telefoonnummer
telephone number

___________________________________________

Totaal te betalen cursusgeld
Total amount of course fees owed

Gewenste betalingsvorm:

Incasso in 1 termijn

Desired way of payment:

Direct debit in 1 installment

IBAN nummer rekeninghouder

IBAN nummer rekeninghouder

IBAN account holder

IBAN number account holder

SEPA Machtiging Incasso
SEPA Direct debit mandate

€

___________________________

_________________________________________________________________

Door ondertekening machtigt u de Hogeschool der Kunsten, Den Haag doorlopend tot het insturen van incasso
opdrachten naar uw bank om bedragen van uw rekening af te schrijven en machtigt u uw bank doorlopend om bedragen van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Hogeschool der Kunsten, Den Haag.
Incassant-id: NL32ZZZ411560130000, Mandaat ID: IncassobetalingHdK2022-2023/[leerling nummer]
I hereby authorize the Hogeschool der Kunsten, Den Haag to send instructions to your bank to debit your account recurrently and you authorize your
bank recurrently to debit your account in accordance with the instructions from the Hogeschool der Kunsten, Den Haag.
Creditor Identifier: NL32ZZZ411560130000, Mandate ID: IncassobetalingHdK2022-2023/[number pupil]

Bij de incasso in 1 termijn zal het totaal te betalen cursusgeld op/rond 25 september 2022 worden geïnd.
With the choice of payment in one installment the total amount of course fees will be direct debited on/around 25 September 2022.

Ondertekening rekeninghouder Ik verklaar de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Ik ben op de hoogte van en ga akkoord
met de voorwaarden die aan het verzoek verbonden zijn. (zie ommezijde)

Signature account holder

I hereby declare the above to be according to the truth. I am aware of and agree with the consequences connected to my request. (see other side)

Datum (dd-mm-jjjj)
Date (dd-mm-yyyy)

_________________________________

Handtekening rekeninghouder
Signature account holder

__________________________________________________________________

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend voor 1 september 2022 e-mailen naar Financiele Administratie:
studyfees@hdkdenhaag.nl Bij niet tijdige inlevering kan geen inschrijving plaatsvinden.
Sent this form filled out completely and signed to the Financial Administration before 1 September 2022, to our e-mail:
studyfees@hdkdenhaag.nl. If we do not receive this form in time there will be no enrollment possible.

Adres: Hogeschool der Kunsten, Den Haag, Postbus 11670, 2502 AR, Den Haag, NL, studyfees@hdkdenhaag.nl
IBAN: NL20ABNA0894212354 BIC (swift): ABNANL2A, ABN-AMRO Bank: Postbus 749, 3000 AS, Rotterdam, NL

Voorwaarden bij betaling met machtiging SEPA incasso cursusgelden voorbereidend jaar 2022-2023
Terms for payment with SEPA direct debit authorization course fees preparatory year 2022-2023
(for English see below)
Zie voor een overzicht van de hoogte van de studiegelden de website van de betreffende faculteit.
Bij betaling van de studiekosten met een doorlopende machtiging SEPA incasso:
Bij dee keuze dit formulier volledig ingevuld en ondertekend voor 1 september 2022 e-mailen naar Financiele Administratie:
studyfees@hdkdenhaag.nl Bij niet tijdige inlevering kan geen inschrijving plaatsvinden.
De student en de rekeninghouder van de machtiging verklaren zich akkoord met de volgende regels:








De rekeninghouder dient te beschikken over een IBAN bankrekening (géén spaarrekening) waarvoor een machtiging kan worden afgegeven en waarop geen
incassoblokkade rust.
Op het formulier kan een bedrag ingevuld staan, dat op basis van de bij ons bekende gegevens betaald dient te worden. Mocht achteraf blijken dat deze
gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan zal het bedrag worden aangepast. Aan het bedrag kunnen dus geen rechten worden ontleend.
De rekeninghouder machtigt door ondertekening van het machtigingsformulier de hogeschool doorlopend om het college- of cursusgeld van de bankrekening af
te schrijven.
Ook derden, bijvoorbeeld een van de ouders of een instelling, kunnen een machtiging voor hun rekening afgeven ten behoeve van een student/leerling.
De rekeninghouder dient zorg te dragen voor een voldoende tegoed op de rekening op de incassodata.
Tussentijds kan de rekening niet worden opgeheven en de machtiging niet worden ingetrokken. Bij wijziging van het IBAN dient een nieuw formulier ingevuld te
worden.
Ingeval de rekeninghouder het niet eens is met de debitering van de rekening uit hoofde van deze machtiging, dan adviseren wij u om contact op te nemen met
de financiële administratie van de hogeschool.

Gevolgen bij niet geïnde bedragen
Bij storneren wordt een bericht naar de student in kwestie verstuurd. In dit bericht wordt de student verzocht om het incassobedrag binnen vijftien dagen zelf over te
maken. De betreffende termijn zal niet opnieuw worden geïncasseerd.
Schuld niet betaald collegegeld voorgaand jaar
De machtiging wordt alleen geaccepteerd op voorwaarde dat geen onbetaald collegegeld voorgaand jaar openstaat. Mocht deze situatie van toepassing zijn dan zal
eerst de schuld over het voorgaand jaar betaald dient te worden.
Checklist machtigingsformulier
Controleer hieronder of je alle gegevens van het formulier goed hebt doorlopen. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen.

ik heb alle “Persoonsgegevens Leerling” ingevuld, gecontroleerd en het leerling nummer ingevuld;

ik heb alle “Persoonsgegevens Rekeninghouder” en IBAN ingevuld. Graag IBAN controleren;
de rekeninghouder heeft de datum ingevuld en zijn of haar handtekening geplaatst.


Terms for payment with SEPA direct debit authorization course fees preparatory year 2022-2023
For the tariffs of study fees we refer you to the website of the faculty.
In the case you pay your study fees with a recurrent SEPA direct debit authorization:
With this option you have to sent this form filled out completely and signed to the Financial Administration before 1 September 2022, to our e-mail:
studyfees@hdkdenhaag.nl. If we do not receive this form in time there will be no enrollment possible. The student and account holder agree to the following
terms:
 The account holder is required to use of a IBAN bank account. Savings accounts are excluded and the account has to be cleared for authorization of direct debits.
 The payment form could state a study fee that is based on information provided. Should it subsequently prove that this information is incomplete or incorrect then the
amount will be adjusted accordingly. No legal authority can therefore be given to the amount filled in.
 The account holder empowers the institute recurrently to deduct your tuition or course fee from your account.
 A third party, i.e. a parent or an institute can give authorization for their account to be used for the student/pupil.
 The account holder must ensure that the account shows a sufficient credit balance.
 The bank account cannot be closed until the final installment has been paid. In case of a change of IBAN a new form has to be handed in.
 If the account holder does not agree with the direct debit, we advise you to contact the financial administration of the institute.
Consequences of reversed entries
In case direct debits are reversed a message will be sent to the student/pupil involved. This message will request the student/pupil to pay the amount of the
installment within fifteen days. The amount will not be collected a second time.
Amount due previous year
The direct debit authorization form can only be accepted if the study fees of the previous year has been paid in full.
Checklist direct debit authorization form
Check if you completed all data mentioned in the form. Incomplete forms we cannot accept.

I have completed and checked all “personal data pupil” and I have filled out the number of the pupil;

I have completed all “personal data account holder” and IBAN. Please check IBAN;

The account holder has dated the form and placed his or her signature in original.

