
WUR-card voor studenten 
 
Studenten van Wageningen University ontvangen bij eerste inschrijving een WUR-
card. De WUR-card is de organisatiekaart van Wageningen UR waarop 
persoonsgegevens en foto staan vermeld en bepaalde rechten van de student 
binnen de organisatie zijn vastgelegd. 
 
Binnen Wageningen UR is de WUR-card te gebruiken als:  

• identificatie als student van Wageningen University (in combinatie met het bewijs van 
inschrijving);  

• leenpas bij de bibliotheek;  
• identificatie voor toegang tot gebouwen; 
• identificatie voor gebruikmaking van de sportfaciliteiten van Universitair Sportcentrum de Bongerd (alleen 

als sportcontributie is betaald) 
 
De student ontvangt de WUR-card in principe eenmaal en kan deze gebruiken tot aan het moment dat 
de student niet meer staat ingeschreven aan Wageningen University. 
 
Studenten van Wageningen University ontvangen de WUR-card van het Student Service Centre 
(SSC). Na eerste inschrijving ontvangen zij een brief met daarin informatie over hoe, waar en wanneer 
zij de WUR-card kunnen afhalen. De WUR card voor studenten is alleen geldig in combinatie met een 
geldig Bewijs van Inschrijving. 
 
De WUR-card is eigendom van Wageningen UR en moet bij het verlaten van de organisatie weer 
worden ingeleverd. Studenten van Wageningen University moeten de WUR-card inleveren bij de balie 
van dhet Student Service Centre (SSC). Ook studenten die zich niet herinschrijven voor een nieuw 
studiejaar worden verzocht hun WUR-card in te leveren.  
 
Hieronder staat meer informatie hoe te handelen in het geval van wijziging in persoonsgegevens of 
rechten en bij verlies of beschadiging van de kaart. Ook staat er aanvullende informatie over de 
verschillende functies van de kaart. Deze informatie is ook te vinden op EDUweb. Het adres daarvan 
is: eduweb.wur.nl.  
 
Verlies, diefstal of beschadiging  
Verlies, diefstal of beschadiging van de WUR-card kan worden gemeld bij de balie van het Student 
Service Centre (SSC). Bij de melding moet de student zich kunnen legitimeren (geldig paspoort, ID-
kaart, rijbewijs of studenten OV-kaart).  
 
In geval van verlies of diefstal blokkeert de SSC onmiddellijk de verloren WUR-card. Vervolgens zijn 
er twee opties:  

1. De student ontvangt gratis een nieuwe WUR-card van de SSCindien een politieverklaring van 
aangifte van diefstal kan worden overlegd.  

2. Als geen politieverklaring als vermeld onder 1 kunt overleggen, dan ontvangt de student tegen 
betaling van € 15,- een nieuwe studenten WUR-card van de SSC.  

 
Is de chip in de WUR-card door beschadiging niet meer bruikbaar, dan ontvangt de student van de 
SSC zonder kosten een nieuwe WUR-card, tenzij de beschadiging duidelijk het gevolg is van 
onzorgvuldig gebruik (door de student zelf).  
 
Sport  
Om gebruik te kunnen maken van de sportfaciliteiten van het USB moet contributie worden betaald 
per academisch jaar (of een deel daarvan). De WUR-card wordt na betaling gekoppeld aan de 
sportrechten. Meer informatie over het basispakket sportrechten, tarieven en sportfaciliteiten is te 
vinden op www.wur.nl/usb. Aanvullingen of andere wijzigingen in sportrechten dienen direct met het 
USB te worden geregeld. 
 
 
Collegekaart  



De WUR-card is alleen geldig in combinatie met een geldig bewijs van inschrijving aan Wageningen 
University. Dit geldt zowel binnen als buiten de organisatie. WUR-card en bewijs van inschrijving 
moeten bij elkaar worden bewaard. Het bewijs van inschrijving wordt per studiejaar uitgegeven door 
de SSC. Op het bewijs van inschrijving staat de periode van inschrijving aan Wageningen University.  
 
 
Bibliotheek  
Alle studenten hebben standaard het recht om boeken te lenen bij de bibliotheek van Wageningen 
UR. Met de WUR-card kunnen boeken uit de bibliotheek worden geleend.  
 
Toegang tot gebouwen  
Met de WUR-card kan de student toegang krijgen tot gebouwen of gedeelten van gebouwen van 
WUR die in de regel alleen toegankelijk zijn voor medewerkers. Het recht van toegang wordt gegeven 
door de gebouwenbeheerder, vaak op verzoek van de studiebegeleider of opleiding van de student. 
 
Mutaties  
Persoonsgegevens wijzigen via csa.wur.nl/NL/air210/student of bij de balie van het Student 
Service Centre (SSC).  
 
Bibliotheekrechten wijzigen via Bibliotheek Forum op Wageningen Campus  
 
Sportrechten wijzigen via het Universitair Sportcentrum de Bongerd (USB)  
 
Medewerkerrechten door een arbeidscontract met Wageningen UR aan te gaan kan een student 

tijdelijk, voor de duur van het arbeidscontract, medewerkerrechten krijgen 
naast de studentenrechten. Deze wijziging verloopt via de leidinggevende. 

 
Bescherming persoonsgegevens  
Aan de WUR-card is een geautomatiseerd kaartmanagementsysteem verbonden waarin 
persoonsgegevens van de WUR-cardhouders worden verwerkt. Wageningen UR verwerkt de 
persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze 
verwerking is onder de naam ‘WUR-card’ gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens 
(www.cbpweb.nl). De persoonsgegevens zijn betrokken via het WBA (gegevensbestand van 
Wageningen UR) uit AIR (het studenteninformatiesysteem van Wageningen University). Deze 
gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden van toegangscontrole en identificatie, als 
collegekaart en leenpas bij de bibliotheek van Wageningen UR en optioneel als bewijs van deelname 
aan sport. 
Eigen persoonsgegevens kunnen desgewenst worden opgevraagd en indien nodig worden 
gecorrigeerd bij het Student Service Centre (SSC).  

Vragen  
Studenten kunnen met hun vragen of klachten over de WUR-card terecht bij de Service Desk van het 
Facilitair Bedrijf: 
Service Desk FB 
Telefoon: 0317 48 66 66 
e-mail: servicedesk.fb@wur.nl 
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