
PROCEDURE NIET BETALEN COLLEGEGELD HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (hierna: HZ) 
 
 
 

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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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 0118- 
489189, debiteuren@hz.nl, of binnen te lopen in B114. 
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