Achternaam:_________________________________________ Voorvoegsels___________________________________________________________
(voor gehuwde vrouwen de meisjesnaam)
Volledige voornamen:______________________________________________________________________________ man

/ vrouw

Straat + nummer:____________________________________________________________________________________________________________
Postcode + plaats:___________________________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer:_________________________________________E-mail:
(overdag)
Studentnummer:____________________________________________________________________________________________________________
(indien eerder gestudeerd aan de RUG)

Geboortedatum:_______________________Geb.plaats:________________________Land:________________________________________________

meldt zich aan voor de cursus* : ______________________________________________________________________________________________

Indien er avondwerkgroepen zijn, graag plaatsing in avondwerkgroep(mits er nog plaatsen beschikbaar zijn):

ja

nee

Indien het vak ook als online college wordt aangeboden, graag toegang:
ja
nee
(LET OP, niet alle vakken worden als online college aangeboden, check de lijst via de website Open Colleges)

Kosten cursus: € 50 per ECTS
+ € 30 (alleen bij bewijs van deelname zie tweede blad)

Totaal €

Incasso geschiedt t.g.v. IBAN: NL84ABNA042.56.00.904 t.n.v. Rijksuniversiteit Groningen inzake collegegelden (BIC: ABNANL2A)
RUG-ID: NL21ZZZ011790370000.
Ondergetekende (rekeninghouder) verklaart dat hij of zij bekend is met de voorwaarden voor deelname aan het Juridisch Contractonderwijs, de verschuldigde cursusgelden en eventuele annuleringskosten. Hij/zij zal zorgdragen voor voldoende tegoed op de rekening.
Tussentijds kan de rekening niet worden opgeheven en de machtiging niet worden ingetrokken. Ondergetekende machtigt hierbij de
Rijksuniversiteit Groningen éénmalig om het totaal verschuldigde cursusgeld af te schrijven van:

IBAN(rekeningnummer):_______________________________________________________________________________

Naam (rekeninghouder) ________________________________________________________________________________

____________________________
Handtekening (rekeninghouder)

__________________
Datum

Op deze aanmelding is de annuleringsregeling van toepassing
In te vullen door de Faculteit
Het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verklaart hierbij geen bezwaar te hebben tegen toelating als contracttoehoorder van bovenvermelde
persoon. Hij/zij kan deelnemen aan de hierboven aangegeven cursus gedurende het academische jaar 2018 – 2019, inschrijven t/m:
Blok:
Namens het Bestuur van de Faculteit Rechtsgeleerdheid,
Tentamen:
Online:
mw H. Hofman

datum
Werkgroep:
Kopie USD:
Blokkadebestand:

Annuleringsregeling: Zie de brochure Open Colleges: www.rug.nl/rechten/opencolleges.

* Per cursus a.u.b. 1 aanmeldingsformulier gebruiken

Heeft u ingeschreven gestaan als premasterstudent:

1.

JA

NEE

Mijn met een diploma afgesloten vooropleiding is:
(U hoeft alleen uw hoogst behaalde vooropleiding te vermelden)

Universitair
Doctoraal:

(studierichting)

Master

(studierichting)

Bachelor

(studierichting)

Propedeuse:

(studierichting)

Diploma:

(studierichting)

Propedeuse:

(studierichting)

HBO

VWO
Anders, namelijk:
2.

Ik wil graag na afloop een bewijs van deelname (kosten € 30,--) aan de cursus ontvangen:
ja
nee

In dat geval krijgt u een presentielijst toegezonden. U dient deze lijst na ieder college te laten aftekenen door de docent en na afloop van de cursus
te retourneren aan Juridisch Contractonderwijs. Op het bewijs van deelname dat u vervolgens wordt toegezonden, wordt vermeld hoe vaak u
aanwezig bent geweest (Dit is NIET mogelijk indien u online colleges volgt).

3.

Ik wil de cursus met een tentamen afsluiten.
ja
nee

Aangezien u in het geval dat u het tentamen wilt afleggen, aan dezelfde vooropleidingseisen moet voldoen als de reguliere studenten, dient u een
gewaarmerkte kopie van uw hoogst behaalde diploma + cijferlijst mee te zenden.
Dit is niet nodig indien u aan deze faculteit hebt gestudeerd; dat kunnen wij bij de facultaire administratie nagaan.
De studieadviseur beslist of u, op basis van uw vooropleiding c.q. verplichte voorvakken ingeschreven mag worden voor het tentamen.
Na een positieve beslissing van de studieadviseur schrijft Juridisch Contractonderwijs u in voor het tentamen en krijgt u t.z.t. per e-mail verdere
informatie m.b.t. deelname aan het tentamen.

Aanmeldingsformulier(en) digitaal invullen en met eventuele bijlagen retourneren (als 1 pdf bestand) per
mail naar h.hofman@rug.nl
* Per cursus a.u.b. 1 aanmeldingsformulier gebruiken

