Aanvraag
Termijnregeling lesgeld
Dit formulier
Met dit formulier geeft u of iemand anders door dat u het lesgeld
(zonder extra kosten) via automatische incasso in 9 termijnen wilt betalen. De aanvraag van de termijnregeling kan eenvoudig via Mijn DUO.
Lukt dat niet, dan kunt u dit formulier per post versturen.
Opsturen
Stuur het formulier vóór de vervaldatum van het betalingsverzoek naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30154
9700 LE Groningen

						
						1

Meer informatie
duo.nl/lesgeld

Uw gegevens

1.1 Burgerservicenummer
1.2 Achternaam

|
Voornaam																											Overige voorletter(s)

Eerste officiële voornaam en 		
overige voorletter(s)

|																													|
Dag			Maand		Jaar

1.3 Geboortedatum
Straat																												Huisnummer

1.4 Adres

|																													|
Postcode									Plaats

		 |
Land

|

						
								
						2 Betaling lesgeld
2.1	Voor welk schooljaar vraagt u
een termijnregeling aan?
2.2 Wie betaalt uw lesgeld?

2

0

n Ik betaal zelf

-

2

0

> Ga naar vraag 4

n Iemand anders betaalt > Laat vraag 3 en 4 door de andere betaler invullen

						3

Gegevens andere betaler
In te vullen door degene die het lesgeld gaat betalen voor de student. Vul ook vraag 4 in.
Als iemand anders uw lesgeld betaalt, kunt u dit ook via Mijn DUO regelen. Geef aan dat iemand anders betaalt en upload het ingevulde
formulier.

3.1 Naam organisatie

|
Achternaam																							Voorletters

3.2 Naam

|																										|

								
Ga verder op de volgende pagina
			

7169-21-001

BL

2 van 2

Straat																									Huisnummer

3.3 Adres

|																										|
Postcode									Plaats

		 |
Land

|
Telefoon*														E-mail*

|

3.4 Telefoon en e-mail

						4

Rekeningnummer voor automatische incasso
Lees de toelichting.

4.1	Rekeningnummer (IBAN)

|

> Dit mag geen spaarrekening zijn. U mag ook een niet-Nederlands rekeningnummer binnen het SEPA-gebied invullen. Vul in dat geval
ook de BIC in.

BIC

|
Achternaam																							Voorletters

4.2 	Op welke naam staat het
rekeningnummer?

|																										|
Dag			Maand		 Jaar																					

4.3 Handtekening rekeninghouder

						
						
						5

							
Handtekening

|

Ondertekening student
Dag			Maand		 Jaar						 Plaats								

5.1 	Ik verklaar dat dit formulier
volledig en naar waarheid is
ingevuld.

|						
Telefoon*

E-mail*																							

|																										
Handtekening

|

Checklist
•

Vraag 3.1 Stuur een bewijsstuk mee als er sprake is van curatele of bewind

•

Vraag 4.3 en vraag 5.1 Vergeet niet een handtekening te zetten

Bij 4 Rekeningnummer voor automatische incasso
U geeft DUO en uw bank toestemming om het lesgeld, van het schooljaar
dat is ingevuld bij vraag 2, in 9 termijnen van uw rekening af te schrijven
(doorlopende SEPA-machtiging). Betaalt de student zelf, dan geldt
de toestemming ook voor komende schooljaren waarvoor lesgeld
verschuldigd is. Betaalt iemand anders, dan geldt de toestemming alleen
voor het schooljaar dat is ingevuld bij vraag 2. Het Incassant-ID van DUO is
NL22ZZZ509732090000. Bent u het niet eens met een incasso? Dan kunt
u deze binnen 56 dagen laten terugboeken.

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke taken uit te
voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw
persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u
recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.
* Het kan soms handig zijn om u even te bellen of een e-mail te sturen. Bijvoorbeeld over uw aanvraag of wijziging. Mag DUO hierover contact met u
opnemen? Vul dan uw telefoonnummer en e-mailadres in.

