
  

 

 

 

Betaalgegevens invullen 
in Studielink 

 
 
Collegejaar 2019/2020 

Bachelor Studenten 

Vanaf medio mei begint Wageningen University met het berekenen van het voorlopig collegegeld 2019/2020. 

Als je je verzoek tot (her)inschrijving hebt ingediend in Studielink en het voorlopig collegegeld is door Wageningen 

University berekend, dan verschijnt in Studielink de taak: "Vul je betaalgegevens in". Om ingeschreven te kunnen 

worden per 1 september 2019, moet je uiterlijk 31 augustus 2019 je betaalgegevens hebben ingevuld en aan je 

betaalverplichting hebben voldaan. 

 

Hoe je je betaalgegegevens kunt invullen in Studielink staat hieronder beschreven. 

Voer je betaalgegevens in, kies een betaalwijze en stuur in 

 Vul eerst het land in waar je bank is gevestigd.  

o Is je bank in het SEPA¹ gebied gevestigd, dan krijg je daarna de keuze om te betalen ‘via digitale 

machtiging’ of ‘Betaling op een andere wijze’. (¹ SEPA = Single European Payment Area = 28 EU 

landen plus IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Zwitserland). 

o Is je bank buiten het SEPA gebied gevestigd, dan kan je alleen via de onderwijsinstelling je betaling 

regelen. Wageningen University neemt dan contact met je op.  

 Kies je betaalwijze en vul die in (voor uitleg per betaalwijze zie hieronder). 

 Vink de verklaring aan en klik daarna in Studielink op de knop ‘Opslaan’. 

 

Wijzen van betaling in Studielink: 

a. Betalen via digitale machtiging 

Via de optie ‘Digitale machtiging’ kun je een machtiging voor een Europese incasso afgeven. Lees eerst de 

voorwaarden voor betalen via machtiging door. 

 Geef aan of je zelf betaalt of dat een derde voor jou gaat betalen. Als een ander voor jou betaalt via digitale 

machtiging, dan moet deze persoon over DigiD beschikken. 

 Indien je hebt aangegeven dat een ander gaat betalen, krijg je een overzicht van je keuzes. Na je 

bevestiging krijg je een mail van Studielink, deze moet je doorsturen naar de persoon, die voor jou gaat 

betalen. 

 Let op! Digitale machtiging is alleen mogelijk voor houders van een bankrekening binnen het SEPA gebied.  

 Indien je zelf gaat betalen, dan moet je aangeven of je in één of meerdere termijnen wilt betalen. 

 Vul de gegevens van de rekeninghouder in en klik op de knop ‘Volgende Vraag’. 

 

b. Betaling op een andere wijze 

Kies voor de optie ‘Betalen via de onderwijsinstelling’ indien je je collegegeld wilt betalen: 

 door overmaken van collegegeld door jou of een derde naar de rekening van Wageningen University  

 door pinnen van het bedrag aan de studentenbalie in het Forum 

 via een beursverstrekker 

 met een Bewijs Betaald Collegegeld van andere HO-instelling in Nederland (in geval van tweede studie)  

 

Aandachtspunten bij ‘Betaling op een andere wijze’: 

 Geef aan of je zelf betaalt of dat een derde voor jou gaat betalen. 

 Let op! Bij het overmaken of pinnen van het collegegeld is betalen in meerdere termijnen NIET mogelijk. 

Het hele bedrag moet ineens worden betaald. Kies daarom bij ‘Betalen in termijnen’ voor ‘Nee’. Wil je in 

meerdere termijnen betalen, dan moet je voor de digitale machtiging kiezen. 



 

 

 

 Vul de gegevens van de rekeninghouder in en klik op de knop ‘Volgende vraag’. 

 

 Betalen met een Bewijs Betaald Collegegeld: 

Kom je in aanmerking voor vrijstelling van betaling collegegeld op basis van een geldig Bewijs Betaald 

Collegegeld van een andere hbo-instelling of universiteit in Nederlanden, kies in Studielink voor de betaalwijze 

‘Via de onderwijsinstelling’ en stuur het Bewijs Betaald Collegegeld op naar Wageningen University, 

Antwoordnummer 30, 6700 VB Wageningen (een postzegel is niet nodig). Je kunt het Bewijs Betaald 

Collegegeld ook inleveren aan de Studentenbalie in het Forum. 

 

 Instellingscollegegeld type 3 en collegegeldbeurzen: 

Studenten die het hoge instellingscollegegeld 3 moeten betalen, ontvangen van Wageningen University een 

factuur. Zij kunnen niet via Studielink betalen. Dit geldt ook voor studenten die het hoge instellingscollegegeld 

3 moeten betalen en een beurs ontvangen. 

 

Wanneer heb ik betaald? 

Zodra je de betaling via digitale machtiging in Studielink hebt ingediend, heb je aan je betalingsverplichting ten 

behoeve van de inschrijving voldaan. Doe dit voor 1 september. Bevestig je later, dan kun je niet per 1 september 

worden ingeschreven. 

Als je hebt gekozen voor overmaken of pinnen, dan heb je pas aan de betalingsverplichting voldaan, zodra het bedrag 

door Wageningen University is ontvangen. Zorg dat Wageningen University het collegegeld voor 31 augustus 2019 

heeft ontvangen. Ontvangen wij de betaling later, dan kun je niet per 1 september worden ingeschreven. 

 

LET ALTIJD GOED OP DE BERICHTEN DIE JE VIA STUDIELINK ONTVANGT. BIJ TWIJFEL, NEEM ALTIJD CONTACT OP 

MET WAGENINGEN UNIVERSITY, STUDENT SERVICE CENTRE (ssc@wur.nl).  

Denk je aan alle inschrijfverplichtingen te hebben voldaan, maar heb je op 1 september 2019 geen ‘Bewijs van 

Inschrijving 2019/2020’ van ons ontvangen, neem dan ook direct contact met ons op. 

 

 

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. 

 

 

 

https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Student-Service-Centre/Vraag-en-Antwoord/Contactformulier-SSC.htm

