
8188-003

Incassomachtiging
Betalingsregeling achterstallige 
schuld
 
Dit formulier 
Hebt u bij DUO een betalingsregeling voor studieschuld/schuld leven-
langlerenkrediet? Dan kunt u met dit formulier toestemming geven om 
de termijnen automatisch van uw rekening af te schrijven.

Opsturen 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Afd. Flits
Postbus 50061
9702 DA Groningen 
 
Meer informatie 
duo.nl

IBS

      1          

1.1 Burgerservicenummer

1.2 Achternaam

  Eerste officiële voornaam en  
 overige voorletters

1.3 Straat en huisnummer
 

 Postcode en plaats

 Land

1.4 Telefoon en e-mail

      2          
2.1  Wie betaalt de achterstallige 

schuld?

2.2 Naam andere betaler

Uw gegevens

                   

| 
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |       
Straat of postbus                       Huisnummer

|                           |
Postcode         Plaats

           |             

|             
Telefoon           E-mail           

|             |

Betaler

n		 Ik betaal zelf  > Ga naar vraag 3          

n		 Iemand anders betaalt > Ga naar vraag 2.2

| 



2 van 2

      3          

 
 
 
3.1 Rekeningnummer (IBAN)

 BIC

3.2   Op welke naam staat het reke-
ningnummer?

3.3  Handtekening rekeninghouder

            4

4.1 Ik verklaar dat ik dit formulier 
 volledig en naar waarheid heb   
 ingevuld

Rekeningnummer voor automatische incasso
 
Laat deze vraag invullen en ondertekenen door de rekeninghouder. Lees de toelichting. 

|         

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

|                  

|                  
Handtekening 

                       

|                           

Ondertekening

Dag   Maand  Jaar       Plaats      

  |      
Uw handtekening                      

|                    

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.

Bij 3 Rekeningnummer voor automatische incasso 
 
U geeft DUO en uw bank toestemming om uw achterstallige schuld 
in termijnen van uw rekening af te schrijven (doorlopende SEPA-
machtiging). Het Incassant-ID van DUO is NL22ZZZ509732090000. Bent 
u het niet eens met een incasso? Dan kunt u deze binnen 56 dagen laten 
terugboeken.


