Bachelor en Master studenten

Wijzen van betaling
collegegeld
Collegejaar 2019/2020

Wageningen University biedt de volgende wijzen van betaling aan voor de betaling van het
collegegeld:
a)

Machtiging tot Incasso (in termijnen of in een keer)

b)

Overmaking in een keer vanaf bankrekening

c)

Betalen aan de balie met debitcard (bankpas) of creditcard

Op welke wijze je kunt betalen hangt af van het type collegegeld dat je moet betalen en de rekening vanaf waar het
collegegeld wordt betaald. Een overzicht staat in onderstaande tabel met daaronder de voorwaarden per betaalwijze.
Betaling vanaf bankrekening
niet Europees SEPA¹

Betaling vanaf Europese SEPA¹-bankrekening
Betalingswijze
Machtiging Incasso
in 1 keer
Machtiging Incasso
in 5 termijnen
Bankovermaking in
1 keer
Aan balie – met
debitcard in 1 keer
Aan balie – met
creditcard in 1 keer

Wettelijk
collegegeld

Instellingscollegegeld 2

Instellingscollegegeld 3

Wettelijk
collegegeld

Instellingscollegegeld 2

Instellingscollegegeld 3





































Machtiging tot automatische incasso - Europese SEPA¹ rekening
Voorwaarden om te betalen via machtiging tot incasso vanaf een Europese SEPA¹ rekening:


Het door jou te betalen collegegeld is het wettelijk collegegeld (volledig of verlaagd) of het
instellingscollegegeld 2 (zie Collegegeld 2019/2020).



Betaal je wettelijk collegegeld (volledig of verlaagd) dan kun je betalen via een machtiging tot incasso ineens
of in vijf termijnen.
Moet je het instellingscollegegeld 2 betalen dan kun je alleen in vijf termijnen machtigen.



Je kunt niet van de machtiging gebruik maken als je instellingscollegegeld 3 moet betalen.



De afgegeven machtiging geldt voor een Europese SEPA bankrekening (géén SEPA spaarrekening).



De machtiging moet uiterlijk 31 augustus 2019 in Studielink zijn bevestigd. In geval van betaling door derde
moet de derde de machtiging afgeven.



Tussentijdse verandering van bankrekeningnummer is niet mogelijk.



De afgegeven machtiging kan niet tussentijds worden ingetrokken.



De bankrekening waarvoor de machtiging is afgegeven kan niet tussentijds worden opgeheven of gewijzigd.
Wordt de rekening tussentijds gewijzigd dan moet het resterende bedrag in één keer aan WU worden betaald.



Bij machtiging tot incasso in 5 termijnen wordt €24,- administratiekosten in rekening gebracht.

Kun je je collegegeld betalen via machtiging tot incasso, dan adviseren we je dringend om gebruik te maken van deze
betaalwijze! Betaal je je collegegeld via digitale machtiging in Studielink dan geldt het moment dat we het bericht van
Studielink ontvangen dat je je machtiging hebt afgegeven als tijdstip waarop je aan de betalingsverplichting hebt
voldaan. Op basis hiervan kunnen we je verzoek tot inschrijving verder snel verwerken. Zolang je niet je
betalingsgegevens invult en bevestigt in Studielink, word je niet ingeschreven! Pas na inschrijving krijg je een WURaccount en kun je gebruikmaken van bepaalde faciliteiten nodig voor je studie zoals My Portal en je wur-webmail.
¹ SEPA=Single European Payment Area, welke bestaat uit de 28 EU landen plus IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen,
Zwitserland.

Incassodata:


machtiging tot incasso ineens: verschuldigde bedrag wordt op 25 september 2019 in een keer van je rekening
afgeschreven.



machtiging tot incasso in vijf termijnen: verschuldigde collegegeld (volledig of verlaagd wettelijk collegegeld of
instellingscollegegeld 1 of 2) wordt in vijf gelijke termijnen van de opgegeven bankrekening afgeschreven.
De vijf data van afschrijving zijn 25 september, 25 oktober en 23 december 2019 en 26 februari en 25 april
2020. Bij betaling in termijnen wordt €24,- administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden met
de eerste termijn eind september geïnd.

Overmaking van collegegeld ineens
Betaal je via overmaking, regel op tijd je betaling. Je inschrijving vindt pas plaats, nadat het bedrag op de rekening
van Wageningen University is bijgeschreven.
Bij overmaken vanaf een Nederlandse bankrekening:


Maak het gehele bedrag over naar rekeningnummer NL28RABO0397026080 van Wageningen University, onder
vermelding van: ‘Collegegeld 2019/2020’ + naam en geboortedatum van de student.

Bij overmaken vanaf een buitenlandse bankrekening:


Heb je een rekening ontvangen van Wageningen University voor het te betalen collegegeld, volg dan de
instructies m.b.t. de betalingswijze zoals vermeld op de rekening.



Heb je geen rekening van Wageningen University ontvangen en wil je van een buitenlandse bankrekening
betalen, dan kun je het gehele te betalen bedrag aan collegegeld overmaken naar rekeningnummer
NL28RABO0397026080 van Wageningen University bij de Rabobank Nederland (SWIFT: RABONL2U). Vermeld
bij je betaling: ‘Collegegeld 2019/2020’ + naam en geboortedatum van de student.

Betalen bij studentenbalie Student Service Centre
Pinnen aan de balie van het SSC kan met een Nederlandse en Europese bankpas waarmee gepind kan worden.
Het gehele te betalen bedrag moet worden gepind.

Vrijstelling betaling collegegeld met Bewijs Betaald Collegegeld
Je kunt vrijstelling van betaling collegegeld krijgen als je je voor een opleiding inschrijft bij Wageningen University en
je reeds staat ingeschreven als student voor een CROHO geregistreerde opleiding bij een Nederlandse universiteit of
hogeschool in 2019/2020 en je daarvoor wettelijk collegegeld betaalt.
Om vrijstelling te kunnen krijgen moet je:
a)

in aanmerking komen voor wettelijk collegegeld voor je inschrijving als student voor de tweede opleiding bij
Wageningen University, en

b)

inleveren een geldig Bewijs Betaald Collegegeld van de Nederlandse hbo-instelling of universiteit waar je reeds
staat ingeschreven als student en waaruit blijkt dat je daar wettelijk collegegeld hebt betaald.
Indien het betaalde dan wel te betalen bedrag voor de eerste inschrijving lager is dan het volledig wettelijk
collegegeld, zal je verschil bij moeten betalen.

Kom je bij Wageningen University voor inschrijving als student niet in aanmerking voor wettelijk collegegeld, dan krijg
je geen vrijstelling van betaling collegegeld ook al betaal je collegegeld voor je eerste inschrijving. Om je in te
schrijven voor een tweede studie bij WU, zal je in dat geval aan WU het volledige WU-instellingscollegegeld moeten
betalen.

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.

