
  

 

 

 

Hoe regel je de betaling 
van je collegegeld 

Master studenten 

Eerstejaars Master studenten 

Eerstejaars master studenten aan Wageningen University schrijven zich niet in via Studielink maar via een 

inschrijfformulier. 

 

 je bent toegelaten tot een master opleiding en 

 je hebt bevestigd in STARS dat je voornemens bent om aan de opleiding te beginnen 

 

Wageningen University stuurt 1e jaars master studenten met een EU nationaliteit  een inschrijfpacket per email 

 met een inschrijfformulier 2018/2019 

 met op de achterkant een betalingsformulier inclusief machtigingsformulier 

 en aanvullende informatie over hoe je kunt betalen (wijzen van betaling) 

 

Visumplichtige eerstejaars master studenten krijgen een factuur nadat ze zijn toegelaten tot een master 

opleiding en ze hebben bevestigd dat ze voornemens zijn om aan de opleiding te beginnen. 

 

Ouderejaars Master studenten (her-inschrijving) 

 Je kunt je her-inschrijving 2018/2019 voor je masteropleiding tussen 15 mei en 31 augustus 2018 

regelen via Studielink (http://www.studielink.nl).  

 Bij het indienen van het verzoek tot her-inschrijving dien je je betaalgegevens in Studielink in te vullen 

zodra deze taak in je to-do-lijst verschijnt. Informatie hoe je dit moet invullen kun je lezen op 

‘Betaalgegevens invullen in Studielink’.  

 Hierbij kun je kiezen uit verschillende Wijzen van betaling. Als je in Studielink geen gebruik maakt (of 

kunt maken) van de optie 'digitaal machtigen' ontvang je van het Student Service Centre een brief 

waarop de hoogte van het te betalen collegegeld staat en de wijze van betaling. Volg de instructies die in 

de brief staan om de betaling van je collegegeld te regelen. 

 

LET OP: als je je inschrijving hebt onderbroken en je bent niet ingeschreven tussen 15 mei en 31 augustus, dan 

kun je je her-inschrijving niet via Studielink regelen. Stuur dan een mail naar ssc@wur.nl en vraag om een 

inschrijfformulier 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde voorwaarden en bedragen zijn onder voorbehoud en 

kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving of besluiten van het instellingsbestuur.  
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