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PROCEDURE NIET BETALEN COLLEGEGELD

HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (HIERNA: HZ)
AFSCHRIJVEN NIET MOGELIJK
Wanneer in een maand het collegegeld niet kan worden afgeschreven, dan ontvang je hiervan een
herinnering met het verzoek alsnog zelf binnen zeven dagen zorg te dragen voor betaling. Indien dit niet
gebeurt, ontvang je een aanmaning met daarin het verzoek om binnen veertien dagen kosteloos te
betalen. Blijft ook deze betaling uit, dan zal de vordering door de HZ worden overgedragen aan het
incassobureau (GGN). Tevens zal in dit geval je account bij de HZ worden geblokkeerd.
VIA EEN INCASSOBUREAU
Wanneer de vordering is overgedragen aan het incassobureau is de HZ geen partij meer wat betreft
deze termijn collegegeld. Het incassobureau zal voor haar werkzaamheden kosten in rekening brengen
bij degene die het collegegeld verschuldigd is. Zolang er geen regeling is getroffen met het
incassobureau zal je account niet worden gedeblokkeerd.
GEEN BETALINGSREGELING
Indien het collegegeld ondanks de hierboven beschreven maatregelen niet betaald wordt en er geen
sprake is van een betalingsregeling met het incassobureau, kan het College van Bestuur van de HZ je
inschrijving beëindigen m.i.v. de tweede maand volgende op de dagtekening van de aanmaning. E.e.a.
zoals beschreven in artikel 35.4 van het Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ.
OPENSTAANDE SCHULDEN
Studenten die nog een (collegegeld)schuld hebben openstaan van een voorgaand studiejaar en hiervoor
geen regeling hebben getroffen met het incassobureau, kunnen zich niet herinschrijven bij de HZ
voordat deze openstaande schuld is voldaan.
Van studenten waaraan in een studiejaar twee keer een aanmaning is verzonden, kan de mogelijkheid
tot betaling in termijnen voor het volgende studiejaar worden ingetrokken. In dat geval dient het totaal
verschuldigde collegegeld in één keer te worden voldaan bij het begin van het schooljaar.
TERMIJNEN NIET KUNNEN INCASSEREN
Indien in een studiejaar sprake is van het twee keer of meer niet kunnen incasseren van het
verschuldigde bedrag door de HZ, maar dit in een later stadium alsnog wordt voldaan, kan de
mogelijkheid tot betaling in termijnen worden ingetrokken. In dat geval dient het totaal nog
verschuldigde collegegeld voor het betreffende studiejaar ineens te worden voldaan. Er bestaat in dit
geval geen recht op restitutie van de in rekening gebrachte administratiekosten.
NEEM CONTACT OP
Wij hopen uiteraard dat het nooit aan de orde zal zijn, maar is dit wel het geval, dan adviseren wij je om
in het geval van betalingsproblemen tijdig contact op te nemen met de dienst financiën via 0118489189, debiteuren@hz.nl, of binnen te lopen in B114.
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PAYMENT DEFAULT PROCEDURE TUITION FEE
HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
(HEREINAFTER REFERRED TO AS: HZ)

FEE CANNOT BE DEBITED
If the tuition fee cannot be debited in a month then you receive a payment reminder with the request to
personally provide for payment within seven days. If this does not happen then you receive a payment
demand with the request to pay, without additional charges, within fourteen days. Should this payment
neither take place then the claim will be outsourced by HZ to the debt collection agency (GGN). In that
case your account at the HZ will also be blocked.
OUTSOURCING TO A DEBT COLLECTION AGENCY
If the claim has been outsourced to the debt collection agency then the HZ will no longer be a party in
terms of the relevant instalment of the tuition fee. The debt collection agency will charge costs for its
activities to the party liable to pay the tuition fee. As long as a scheme has not been agreed on with the
debt collection agency your account will not be unblocked.
NO PAYMENT SCHEME
If the tuition fee is not paid despite the aforementioned measures and if a payment scheme has not
been agreed on with the debt collection agency then the Board of Governors of the HZ can terminate
your enrolment as from the second month following the date of the payment demand. All as further
outlined in article 35.4 of the Enrolment (Termination) Regulations for HZ Students and Extranei.
DEBT OF PREVIOUS SCHOOL YEAR
Students who still have a (tuition fee) debt of a previous school year and who did not agree on a scheme
for this with the debt collection agency cannot again enrol with the HZ before this outstanding debt has
been settled.
Students who receive two payment demands in a school year can be deprived of the option to pay in
instalments for the subsequent school year. In that case the total payable tuition fee must be paid all in
once at the start of the school year.
THE OPTION OF PAYMENT IN INSTALMENTS
If the HZ cannot process the direct debit of the payable amount on two or more occasions during a
school year where the amount is, however, still paid at a later stage, the option of payment in
instalments can be revoked. In that case the total payable tuition fee for the relevant school year must
be paid all in once. In that case there will not be question of repayment of the administration costs that
were charged.
CONTACT US
Clearly we hope that this will never happen, however should this unexpectedly be the case then we
kindly request you to in case of problems contact the Finance Service in a timely fashion, available by
telephone on number 0118-489189, by email via debiteuren@hz.nl or by going to room B114.

