
 Machtiging betalen cursusgeld Master vak 
Debit mandate for course fee Master course

 Voornaam /  first name 

 Achternaam /  last name 

 Geboortedatum /  date of birth 

 Straat + nummer /  street name + number 

 Postcode + plaats /  postal code + place 

 Meldt zich aan voor studiejaar (.........) voor de volgende vakken á € 270,- per EC  
 Is applying for academic year (..........) For the following cours(e)s á € 270 ,- per EC 

 Vak / Course  EC’s  EC * bedrag/amount 

 € 

 € 

 € 

 € 

 Totaal cursusgeld  € 
 Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de RUG om eenmalig het totaal 
 verschuldigde cursusgeld af te schrijven./  By signing  this form you give permission to the University of 
 Groningen to debit the total course fee due once. 

 Iban banknummer /  Your SEPA proof IBANnumber (no savings  account) 

 Op naam van / account holder 

 Datum en plaats /  Date and place  Handtekening kaarthouder  /  Signature account holder 

 Incasso geschiedt t.b.v.  IBAN: NL84ABNA042.56.00.904  t.n.v. Rijksuniversiteit Groningen inzake collegegelden  (BIC: 
ABNANL2A);  RUG-ID: NL21ZZZ011790370000/  Debt collection will  be done in favour of University of Groningen  IBAN  
NL84ABNA042.56.00.904  stating ‘tuition fees’  (BIC:  ABNANL2A); RUG-ID: NL21ZZZ011790370000 

 Studenten Informatie en Administratie, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen › Postbus 72, 9700 AB Groningen › T +31 50 
 363 8004 › www.rug.nl/hoezithet 
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1. Door ondertekening van dit formulier verklaart u dat 
het cursusgeld aan de Rijksuniversiteit Groningen 
wordt betaald door middel van een eenmalige 
onherroepelijke incassomachtiging
(ineens).

2. Intrekking van de machtiging ontheft u niet van uw 
betalingsverplichting.

3. U dient gebruik te maken van een Europees SEPA-
proof bankrekeningnummer (geen spaarrekening). De 
rekening mag niet worden opgeheven alvorens de 
laatste termijn is voldaan. Indien u bij het verstrekken 
van deze machtiging een rekeningnummer opgeeft 
dat geblokkeerd is of wordt voor incasso’s van de 
RUG, of indien het rekeningnummer anderszins 
onjuist is, moet u een nieuw rekeningnummer 
opgeven. Gevolgen van vertraging in de betaling door 
fouten in de machtiging zijn voor eigen risico.

4. U dient zorg te dragen voor voldoende tegoed op 
de bankrekening. Indien de incasso mislukt door 
onvoldoende tegoed op de bankrekening zijn de 
gevolgen daarvan voor eigen risico.

5. Voorafgaand aan de incasso ontvangt u een 
bericht waarin u wordt geïnformeerd over de exacte 
datum van de incasso.

6. Indien u de machtiging ondertekent, gaat u een 
betalingsverplichting aan voor het verschuldigde 
bedrag. Deze verplichting kan niet ongedaan worden 
gemaakt. Indien u zelf niet de rekeninghouder bent 
geeft u toestemming aan
de rekeninghouder om namens u het cursusgeld te 
betalen. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor het 
nakomen van de betalingsverplichting.

7. Indien er wijzigingen zijn in uw inschrijving die van 
invloed zijn op de hoogte van uw
cursusgeld, dan geeft u na ondertekening 
automatisch goedkeuring voor het innen van het 
aangepaste cursusgeld tarief. In het geval het bedrag 
hoger wordt, ontvangt u hier middels mail mededeling 
van.

8. Wanneer de rekeninghouder het niet eens is met 
deze afschrijving dan kan de rekeninghouder deze 
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. Bovendien kunt u contact opnemen 
met de Centrale Studenten Administratie. NB.: 
Terugboeking van het cursusgeld ontslaat u niet van 
uw betalingsverplichting.

1. By signing this form I declare that the tuition
will be paid to the University of Groningen by
means of an irrevocable mandate for direct debit
(in full).

2. Cancelling a direct debit mandate does not
release you from your payment obligations.

3. You must use a European SEPA-proof bank
account number (not a savings account). The
account holder is not permitted to cancel the
account before the last instalment has been
Paid. If you specify an account number that is
blocked for direct debits from the University of
Groningen, or if the account number is otherwise
incorrect, you must provide a new account
number. Consequences of delay in payment due
to errors in the authorization are at your own risk.

4. The account balance must be sufficient for the
payments to be made by the due date. If the
collection fails due to insufficient credit in the
bank account, the consequences are at your
own risk.

5. Prior to the execution of the direct debit, we
will send you a message in which you will be
informed about the exact date of the collection of
the tuition Fees.

6. By signing the direct debit authorisation, you
are undertaking a payment for the tuition
fees/compensation due. This obligation is
irreversible. If you are not the account holder,
you must grant permission to the
account-holder to pay the tuition
fees/compensation in your behalf. You
remain the person responsible for fulfilling the
payment obligations.

7. If changes need to be made to your
registration that may influence the level of your
tuition fees/compensation, signing this document
gives automatic approval for the internal
collection of the new tuition fees/compensation.
You will receive notification by mail in the event
that the amount increases.

8. If the account holder does not agree with the
debit, the payment can be reversed. To do so,
contact your bank within 8 weeks. Your bank can
inform you of the conditions. You can also
contact the Central Student Administration.
Please note that a reversal of the payment does
not relieve you from your payment obligation.
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