
Change of payment

Achternaam
Surname

Voornamen
First names

Geboortedatum/plaats
Date and place of birth

E-mailadres
Emailaddress

Studentnummer:
Student number:

Wijzigingsformulier collegegeld 2022-2023
Amendment form tuition fee 2022-2023

Persoonsgegevens 
Personal data 

Wijziging betaalwijze

method

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

Wijziging rekeningnummer
Change of account number I hereby request that you change the bank account number for the payment of the tuition fee to:

Nieuw IBAN

Naam rekeninghouder
Name account holder

Hierbij verzoek ik het rekeningnummer ten behoeve van de betaling van het collegegeld als volgt te wijzigen:

New IBAN

Plaats Datum
Place Date

Handtekening student
Signature Student

Handtekening rekeninghouder  
(indien deze niet bovenstaande student is)

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

De wijziging gaat in per: 
   This change is effective as of:

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 according to the truth and that I am aware of and agree with the consequences connected to my request, as  
mentioned on www.ru.nl/tuitionfee.

Ondertekening
Signature

  eenmalige incasso / single direct debit authorisation

 betaling in termijnen / monthly instalments.

   I would like to change my payment method to: .

Dit betreft een wijziging op het eerder afgegeven Machtigingsformulier 2022-2023. 
  This concerns a change of the Authorisation Form 2020-2021 issued previously. 

  
 

Woonplaats rekeninghouder
Place account holder

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

Nieuw BIC
New BIC

Verplicht in te vullen 
   Required to be filled out

Telefoonnummer
Telephone number

Ik wijzig mijn betaalwijze naar:

 zelf overmaken of bewijs betaald collegegeld / transfer yourself or proof of payment
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Voor ondertekening zie onderaan formulier.
For signature, see below.
De wijziging gaat in per:
   This change is effective as of:
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 according to the truth and that I am aware of and agree with the consequences connected to my request, as 
mentioned on www.ru.nl/tuitionfee.
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   I would like to change my payment method to: .
Dit betreft een wijziging op het eerder afgegeven Machtigingsformulier 2022-2023.
  This concerns a change of the Authorisation Form 2020-2021 issued previously.
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