GARANTIEVERKLARING/AANVRAAG FACTUUR BETALING COLLEGEGELD
September instroom studiejaar 2021-2022
Let op:








Alleen gebruiken indien de werkgever betaalt.
Lees eerst de toelichting op de achterkant van dit formulier.
Student en werkgever tekenen beiden dit formulier.
Invullen in blokletters.
Door ondertekening van deze verklaring gaan de student en werkgever akkoord met de voorwaarden zoals die op de
achterzijde van dit formulier vermeld staan.
Een student is zelf verantwoordelijk voor het betalen van het collegegeld. Indien een factuur niet betaald wordt,
ontvangt de student hierover bericht.
Stuur dit formulier uiterlijk 31 augustus 2021 in PDF-format per email naar: studentinschrijving@hsleiden.nl
Controleer of het formulier volledig is ingevuld en ondertekend. Incomplete formulieren en formulieren die niet als PDF
zijn aangeleverd nemen wij niet in behandeling!

Gegevens student
Studentnummer
Voor- en achternaam
Opleiding

Gegevens werkgever (zoals vermeld op de factuur)
Naam werkgever
Factuuradres werkgever
Postcode + woonplaats
Kostenplaats/ordernummer
Afdeling, contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer
Inkoopnummer/kostenplaats/referentie
Informeer bij je werkgever of een referentie verplicht
is

E-mailadres factuur

Verschuldigd Collegegeld:
Kies voor één van de opties.
NB: Het kabinet heeft besloten om iedereen
die in het studiejaar 2021-2022 studeert
korting op het collegegeld te geven. In de
hiernaast vermelde bedragen is deze korting
verwerkt. De bedragen zijn nog onder
voorbehoud i.v.m. wetswijziging. Voor meer
info zie Rijksoverheid.







€ 1084,- wettelijk collegegeld
€ 542,- verlaagd wettelijk collegegeld
€ 858,17 verlaagd wettelijk collegegeld, voor studenten
gestart in februari 2021
€ 6998,- instellingscollegegeld voltijd
€ 4578,- instellingscollegegeld deeltijd/duaal

Op onze website kun je terugvinden welk soort collegegeld op jouw situatie van toepassing is:
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/inschrijfinformatie/collegegeld

Ondertekening werkgever
Plaats

Datum

Handtekening

Datum

Handtekening

Handtekening student
Plaats

Ondertekening ouder (indien student jonger dan 18 jaar)
Plaats

Datum

In te vullen door medewerkers Studentinschrijving:

Handtekening

Verwerkt, paraaf en datum: _________________
Gecontroleerd, paraaf en datum:_________________

Toelichting garantieverklaring betaling collegegeld Studiejaar 2021-2022
Invullen formulier:
Met dit formulier regel je de betaling van het collegegeld voor het studiejaar 2021-2022 door je
werkgever. Met een garantieverklaring verklaren de student en de garantsteller (de werkgever van de
student), dat na ontvangst van de factuur en binnen de op deze factuur gestelde betalingstermijn, het
collegegeld betaald wordt. Je blijft als student zelf verantwoordelijk voor de tijdige en volledige
betaling van het collegegeld. Bij achterblijven van de betaling krijgt de student zelf de aanmaning. Vul
op dit formulier de gegevens van je werkgever en die van jezelf in. Het formulier wordt ondertekend
door je werkgever en door jezelf. Ben je minderjarig, dan ondertekent jouw ouder of voogd het
formulier ook.
Aanleveren factuur:
Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt Hogeschool Leiden de
factuur per post naar het adres van de crediteurenadministratie van de werkgever.
N.B. Hogeschool Leiden werkt aan een nieuwe procedure en gaat mogelijk in 2021 over naar het
versturen van facturen per e-mail.
Hoogte collegegeld:
Het collegegeld dat Hogeschool Leiden aan jou berekent is gebaseerd op de gegevens die op het
moment van berekenen bij ons bekend waren. Mocht er in de loop van het studiejaar iets in jouw
situatie wijzigen dat van invloed is op de hoogte van het collegegeld dan past Studentinschrijving het
bedrag aan. Je wordt daarover per email door Studentinschrijving op de hoogte gesteld. Ben je van
mening dat het collegegeld niet klopt, neem dan contact op met Studentinschrijving. Wijzigingen die
van invloed kunnen zijn op de hoogte van je collegegeld zijn:
• Nationaliteit/verblijfsrecht
• Behaalde graden
• Opleiding of vorm
Op de website van Hogeschool Leiden vind je alle informatie over de verschillende collegegeld
tarieven: https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/inschrijfinformatie/collegegeld
Wil je liever zelf het collegegeld betalen?
Vul dan niet dit formulier in. Vul dan in Studielink de digitale machtiging in.
Nog vragen?
Voor vragen over dit formulier of je verzoek tot inschrijving neem je contact op met
Studentinschrijving via studentinschrijving@hsleiden.nl

