
Machtigingsformulier collegegeld 2022-2023 
Authorisation form of tuition fee 2022-2023 

Dienst Studentenzaken 
Centrale Studentenadministratie 
Houtlaan 4 
Postbus 9102 
6500 HC Nijmegen 
Telefoon: 024-361 23 45 
 

Plaats Datum
Place Date

Handtekening student
Signature Student

Handtekening rekeninghouder  
(indien deze niet bovenstaande student is)

Signature account holder 
(if this is not the above mentioned student)

ga met de voorwaarden die aan het verzoek zijn verbonden, zoals vermeld op www.ru.nl/collegegeld.
Ik verklaar de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en dat ik op de hoogte ben van en akkoord 

.

 I hereby declare the above to be answered truthfully and I am aware of and agree with the consequences connected to my request, as  
mentioned on www.ru.nl/tuitionfee.

Ondertekening
Signature

Persoonsgegevens
rekeninghouder

Personal data
account holder

Achternaam, voorletters
Surname, initials

Woonplaats
City

IBAN
IBAN

Ik betaal op de volgende wijze en ik ga akkoord met het hier geldende debiteurenprotocol (www.ru.nl/collegegeld): 
   I hereby agree with the debtor protocol (www.ru.nl/payment) and I authorise the Radboud University Nijmegen to debit the payment of 
the tuition fee in:

Machtiging
Direct debit authorisation

Betaling in 10 termijnen (sept t/m juni), inclusief €24,- administratiekostenBetaling in 1 termijn

Hierbij machtig ik de Radboud Universiteit Nijmegen tot het afschrijven van het collegegeld*: 
    I hereby authorise the Radboud University Nijmegen to withdraw the payment of the tuition fee*:

Wettelijk collegegeld ter hoogte van €2.209,- 
 Legal tuition fee of €2.209,-

Instellingscollegegeld of vergoeding 
premaster ter hoogte van  
 Institutional tuition fee or premaster 
compensation of 

Payment in 1 instalment Payment in 10 instalments (Sept until June), administration costs of €24,- included.

Achternaam
Surname

Voornamen
First names

Geboortedatum/plaats
Date and place of birth

Adres en postcode
Address and postal code

E-mailadres
Emailaddress

Studentnummer:
Student number:

Persoonsgegevens student
Personal data student

Voor ondertekening zie onderaan formulier. For signature, see below.

€

BIC
BIC

Alleen verplicht in te vullen bij een 
buitenlandse bankrekening 
Only to be filled out in case of a foreign 
bank account

Telefoonnummer
Telephone number

* Door bevestiging van dit formulier geeft u toestemming aan Radboud Universiteit een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om bovenstaand bedrag van uw 
rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig (al dan niet in termijnen) het bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Radboud 
Universiteit. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw 
bank naar de voorwaarden. Hiermee wordt de betaalverplichting niet ongedaan gemaakt; dit kan uitsluitend door voor aanvang van het studiejaar het inschrijfverzoek in te 
trekken. Na aanvang van het studiejaar kan een verzoek tot uitschrijving worden ingediend en hieraan zijn wettelijke termijnen en financiële consequenties verbonden. De 
onderwijsinstelling kan, nadat u hier vooraf per e-mail over bent geïnformeerd, het bedrag van de machtiging aanpassen indien er veranderingen optreden in de hoogte van 
het te betalen bedrag collegegeld als gevolg van wet- en regelgeving of wijzigingen in de inschrijving(en) of inschrijfhistorie. 
 * By confirming this form you consent to Radboud University sending instructions to your bank to transfer a single payment from your account and to your bank to 
transfer the one-off payment in one sum or by instalments to Radboud University. If you disagree with this payment, you can ask for it to be refunded to your account, provided 
that you instruct your bank to do so within eight weeks following the original payment. Your bank will explain to you the conditions attached to such repayment. It does not 
revoke the payment obligation; this is only possible by cancelling your application for registration before the start of the academic year. After the start of the academic year you 
can submit an application to de-register; there are legal time limits and financial consequences involved. Subject to giving you prior notice by e-mail, the education institute 
may change the amount of the payment mandate if there is any change to the amount of the course fee as a result of any law or regulation, or change to the registration(s) or 
registration history. 
  
De Radboud Universiteit respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt.  
 *Radboud University respects your privacy and we ensure that how your personal data are handled at Radboud University complies with the applicable regulations. 
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ga met de voorwaarden die aan het verzoek zijn verbonden, zoals vermeld op www.ru.nl/collegegeld.
Ik verklaar de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en dat ik op de hoogte ben van en akkoord 
.
 I hereby declare the above to be answered truthfully and I am aware of and agree with the consequences connected to my request, as 
mentioned on www.ru.nl/tuitionfee.
Ondertekening
Signature
Persoonsgegevens
rekeninghouder
Personal data
account holder
Achternaam, voorletters
Surname, initials
Woonplaats
City
IBAN
IBAN
Ik betaal op de volgende wijze en ik ga akkoord met het hier geldende debiteurenprotocol (www.ru.nl/collegegeld):
   I hereby agree with the debtor protocol (www.ru.nl/payment) and I authorise the Radboud University Nijmegen to debit the payment of the tuition fee in:
Machtiging
Direct debit authorisation
Betaling in 10 termijnen (sept t/m juni), inclusief €24,- administratiekosten
Betaling in 1 termijn
Hierbij machtig ik de Radboud Universiteit Nijmegen tot het afschrijven van het collegegeld*:
    I hereby authorise the Radboud University Nijmegen to withdraw the payment of the tuition fee*:
Wettelijk collegegeld ter hoogte van €2.209,-
 Legal tuition fee of €2.209,-
Instellingscollegegeld of vergoeding premaster ter hoogte van 
 Institutional tuition fee or premaster compensation of 
Payment in 1 instalment
Payment in 10 instalments (Sept until June), administration costs of €24,- included.
Achternaam
Surname
Voornamen
First names
Geboortedatum/plaats
Date and place of birth
Adres en postcode
Address and postal code
E-mailadres
Emailaddress
Studentnummer:
Student number:
Persoonsgegevens student
Personal data student
Voor ondertekening zie onderaan formulier.
For signature, see below.
BIC
BIC
Alleen verplicht in te vullen bij een buitenlandse bankrekening
Only to be filled out in case of a foreign bank account
Telefoonnummer
Telephone number
* Door bevestiging van dit formulier geeft u toestemming aan Radboud Universiteit een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om bovenstaand bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig (al dan niet in termijnen) het bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Radboud Universiteit. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Hiermee wordt de betaalverplichting niet ongedaan gemaakt; dit kan uitsluitend door voor aanvang van het studiejaar het inschrijfverzoek in te trekken. Na aanvang van het studiejaar kan een verzoek tot uitschrijving worden ingediend en hieraan zijn wettelijke termijnen en financiële consequenties verbonden. De onderwijsinstelling kan, nadat u hier vooraf per e-mail over bent geïnformeerd, het bedrag van de machtiging aanpassen indien er veranderingen optreden in de hoogte van het te betalen bedrag collegegeld als gevolg van wet- en regelgeving of wijzigingen in de inschrijving(en) of inschrijfhistorie.
         * By confirming this form you consent to Radboud University sending instructions to your bank to transfer a single payment from your account and to your bank to transfer the one-off payment in one sum or by instalments to Radboud University. If you disagree with this payment, you can ask for it to be refunded to your account, provided that you instruct your bank to do so within eight weeks following the original payment. Your bank will explain to you the conditions attached to such repayment. It does not revoke the payment obligation; this is only possible by cancelling your application for registration before the start of the academic year. After the start of the academic year you can submit an application to de-register; there are legal time limits and financial consequences involved. Subject to giving you prior notice by e-mail, the education institute may change the amount of the payment mandate if there is any change to the amount of the course fee as a result of any law or regulation, or change to the registration(s) or registration history.
 
De Radboud Universiteit respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. 
         *Radboud University respects your privacy and we ensure that how your personal data are handled at Radboud University complies with the applicable regulations.
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