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Van: Dienst Uitvoering Onderwijs <no-reply@email.duo.nl>

Verzonden:

Aan:

Onderwerp: Studeer je niet meer? Zet dan uiterlijk donderdag 1 september je stufi stop

 

Beste student, 

Geen inschrijving? Zet je studiefinanciering stop. 
 

We hebben jouw inschrijving voor studiejaar 2022-2023 op dit moment nog 
niet ontvangen van je onderwijsinstelling. Als je niet wordt ingeschreven, 
dan heb je vanaf 1 september geen recht meer op studiefinanciering. Kijk 
daarom snel of je nog wat moet doen. 
 

Studeer je verder? 
Heb je jezelf heringeschreven voor 2022-2023? Controleer dan 
in Studielink of bij je onderwijsinstelling of je inschrijving goed geregeld is. 
Daar alles in orde vanaf 1 september? Dan mag je de rest van deze mail 
negeren. We krijgen vanzelf door dat je weer ingeschreven bent. 
 

Studeer je niet verder? Kom dan nu in actie! 

• Log in op Mijn DUO en zet je studiefinanciering stop. Doe dit
uiterlijk aanstaande donderdag 1 september. Stopzetten in Mijn
DUO is simpel en binnen 1 minuut geregeld.

• Heb je een studentenreisproduct? Reis er vanaf 1 september niet
meer mee en zet hem uiterlijk 10 september stop bij de
ophaalautomaat. Als je reist terwijl je geen recht meer hebt, krijg
je een ov-boete. 

Meer weten over terugbetalen en omzetting naar gift? 
Ga je niet verder studeren en heb je geleend? Je krijgt automatisch bericht 
over het terugbetalen. Informatie hierover kun je alvast lezen 
op duo.nl/terugbetalen. Zorg ervoor dat je contactgegevens up-to-date zijn 
zodat je geen belangrijke post mist. 

Tot slot: ben je dit jaar afgestudeerd? Dan zie je je prestatiebeurs voorlopig 
nog als lening staan op je berichten en in Mijn DUO. Geen zorgen, in 
januari 2023 zetten we je prestatiebeurs om in een gift. Wil je alvast weten 
hoeveel maanden door jouw diploma omgezet worden? Kijk op 
duo.nl/omzetting. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Willem Schutte 
Directeur Onderwijsvolgers 
 

 

      

 

Dit is een automatisch aangemaakt bericht. Een reactie op dit bericht wordt 
niet gelezen.  
Wil je een nieuw e-mailadres doorgeven? Log dan in op Mijn DUO. Je kunt 
daar ook je voorkeuren wijzigen. 
 

  

 


