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Persoonlijke gegevens

Achternaam student

Voornamen student

Identiteitsnummer student

Progress nr (Student nr) Alleen in te vullen indien student reeds een studentennummer (Progress-nummer) heeft.

Type student

Financiële gegevens  (in ANG)

Zie Studentenstatuut 2019-2020 hoofdstuk 7, punt 12.

Bedrag collegegeld 

Korting

Verschuldigd collegegeld               

Datum betaling (dd-mm-yyyy)

Bedrag (aanbetaling) Minimale aanbetaling ANG. 600,00 

 
Betalingsregeling

Restant verschuldigd collegegeld Collegegeld minus aanbetaling

Maandelijkse Aflossing ANG.550*Maandelijkse Aflossing ANG.650
  
  
  
*LET OP!!! 
De laatste aflossing mag niet meer dan de Maandelijkse Aflossing zijn. 
Pas de aantal maanden zodanig aan dat de Laatste Aflossing gelijk of 
minder wordt dan de Maandelijkse Aflossing.

Aantal maanden

Datum 1ste aflossing  (dd-mm-yyyy)

Rekeninghouder (bij de bank)

Achternaam rekeninghouder

Voornamen rekeninghouder

Adres rekeninghouder

Identiteitsnummer rekeninghouder

Rekeningnummer

Bron van inkomen

Bank

ALLEEN BESTEMD VOOR DE AFDELING FINANCE 

Datum              -                  - 

Paraaf
Handtekening rekeninghouder

Datum (dd-mm-yyyy)

MACHTIGING voor automatische overboeking

*Uw laatste termijn, maand        wordt dit bedrag ingehouden

E-mail student

Adres student

Faculteit

Maand Laatste aflossing

Tel. student

Geboorteland

Geslacht

Tussenvoegsels

Ondergetekende machtigt de Universiteit van Curaçao , gevestigd aan de Jan Noorduynweg 111, om automatisch, in een aantal 
termijnen, een bedrag te onttrekken van onderstaande rekening voor de te verlenen cq verleende onderwijsdiensten. 
Deze machtiging is geldig tot nader bericht. Tussentijdse stopzetting is alleen mogelijk door de UoC!

Wie betaalt uw collegegeld

KvK Nr.

Tel. rek. houder

Vestigingsland Bank

 V M

Opleiding
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Persoonlijke gegevens
Alleen in te vullen indien student reeds een studentennummer (Progress-nummer) heeft.
Financiële gegevens  (in ANG)
Zie Studentenstatuut 2019-2020 hoofdstuk 7, punt 12.
Minimale aanbetaling ANG. 600,00
 
Betalingsregeling
Collegegeld minus aanbetaling
 
 
 
*LET OP!!!
De laatste aflossing mag niet meer dan de Maandelijkse Aflossing zijn. Pas de aantal maanden zodanig aan dat de Laatste Aflossing gelijk of minder wordt dan de Maandelijkse Aflossing.
Rekeninghouder (bij de bank)
ALLEEN BESTEMD VOOR DE AFDELING FINANCE 
             -                  - 
MACHTIGING voor automatische overboeking
*
Geslacht
Ondergetekende machtigt de Universiteit van Curaçao , gevestigd aan de Jan Noorduynweg 111, om automatisch, in een aantal termijnen, een bedrag te onttrekken van onderstaande rekening voor de te verlenen cq verleende onderwijsdiensten.Deze machtiging is geldig tot nader bericht. Tussentijdse stopzetting is alleen mogelijk door de UoC!
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