For international students, click here

REGELING BETALEN COLLEGEGELD 2021-2022

HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (HZ)

DRIE BETALINGSMOGELIJKHEDEN
Voor de betaling van het collegegeld schooljaar 2021-2022 zijn er drie mogelijkheden:
1. Betaling via incasso in 1 termijn
2. Betaling via incasso in 10 termijnen
3. Betaling door een bedrijf via een factuur
1. Betaling via incasso in 1 termijn:
Wanneer voor deze mogelijkheid is gekozen, wordt het collegegeld in één keer afgeschreven van de
opgegeven bankrekening. Afschrijving van het bedrag zal plaatsvinden op of rond 24 september 2020.
2. Betaling via incasso in 10 termijnen:
Is gekozen voor betaling in 10 termijnen, dan geldt het onderstaande schema. Hierbij zal steeds 1/10
deel van het verschuldigde collegegeld worden geïncasseerd. Bij inschrijving na 20 september 2020 zal
de eerste termijn tegelijk met de tweede op 26 oktober 2020 worden geïncasseerd.
- 24 september 2021 (inclusief € 23,00 administratiekosten i.v.m. termijnbetaling)
- 25 oktober 2021
- 25 november 2021
- 24 december 2021
- 25 januari 2022
- 25 februari 2022
- 25 maart 2022
- 26 april 2022
- 25 mei 2022
- 24 juni 2022
De incassobatches dienen door de HZ drie werkdagen vóór de datum van incasso aan de bank te worden
aangeboden. Er kan dus geen rekening worden gehouden met eventuele betalingen gedurende deze
periode.
3. Betaling door een bedrijf via een factuur:
Voor betaling door een bedrijf, heeft de HZ een speciaal formulier opgesteld. Via dit formulier verklaart
het bedrijf het collegegeld te voldoen binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur. Het formulier
dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij het Studentenbureau van de HZ.
MEER INFORMATIE
Voor verdere vragen over de betaling van het collegegeld kan contact opgenomen worden met de
dienst Financiën, telefonisch te bereiken via 0118 - 489 189 of via e-mail debiteuren@hz.nl.

For Dutch students, click here

PAYMENT PROCEDURE TUITION FEE 2021-2022
HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (HZ)

TWO PAYMENT OPTIONS
There are two options for the payment of the tuition fee for the 2021-2022 school year:
1. Direct debit payment in 1 instalment;
2. Direct debit payment in 10 instalments;
1. Direct debit payment in 1 instalment:
If you opt for this option then the tuition fee is debited from the specified bank account all in once. The
debit entry will be made on or about September 24th 2021.
2. Direct debit payment in 10 instalments:
If you opt for payment in 10 instalments then the following scheme applies. Each month 1/10 part of the
tuition fee will be collected form the specified bank account. For enrollment after September 20th 2021,
the first instalment will be collected together with the second on or about October 25th 2021.
- 24 September 2021 (including € 23,00 administration costs)
- 25 October 2021
- 25 November 2021
- 24 December 2021
- 25 January 2022
- 25 February 2022
- 25 March 2022
- 26 April 2022
- 25 May 2022
- 24 June 2022
IMPORTANT
In connection with the implementation of the European direct debit, the direct debit batches must be
offered to the bank by the HZ three working days prior to the direct debit date. Possible payments
during this period can therefore not be taken into account.
MORE INFORMATION
Should you have additional questions about the payment of the tuition fee then you can contact the
Finance Service, available by telephone on number 0118-489189 or by e-mail via debiteuren@hz.nl.

