Uitleg invoeren betaalgegevens in Studielink.
Sepa Bank (EU): Zie afbeelding 1
Niet – Sepa (NON-EU) : Zie afbeelding 2
Afbeelding 1

DISCLAIMER: Deze diagram is een extra hulpmiddel
met als doel de juiste betaalmethode in te voeren in
Studielink. Neem bij onduidelijkheden of vragen over
je persoonlijke situatie contact op met het ESSC.

SEPA BANK (*1)
( bank in Sepa gebied )

Betaling op andere wijze
zelf overmaken +
alternatieven (*2)

Automatische incasso
(digitale incassomachtiging
eenmalig of in termijnen)

Let op: de uiterste datum
waarop het geld op de
bankrekening van de instelling
moet staan: 31 augustus. )

Betaling in termijnen

Ja
Kies in Studielink voor de
betaalwijze:
Digitale Machtiging.

Wie betaalt er?

WIe betaalt er?

Ikzelf

Iemand anders

Kies voor betaling in
termijnen
(€24,- administratiekosten)
Invullen bankgegevens
Controleren en bevestigen
uiterlijk 31 augustus d.m.v
link die je via de email
ontvangt.

Nee

Let op:
Kies in Studielink voor de
betaalwijze:
Digitale Machtiging

Wie betaalt er?
Ikzelf
Betaling in termijnen:
Nee.

Controleer en bevestig door
student.

Invullen bankgegevens

Let op: student ontvangt
vervolgens email met
instructies.
Stuur deze door naar degene die
zal betalen.

(uiterlijk voor 31
augustus)

Derde zal bankgegevens en
keuze voor termijnen zelf
invullen en bevestigen uiterlijk
voor 31 augustus. (€24,administratiekosten)

Bij deze opties is het NIET
mogelijk om in termijnen te
betalen ondanks de
keuzemogelijkheid in Studielink.

Controleer en bevestig

Wie betaalt er?

Mocht je wel in termijnen willen
betalen, ga dan terug en kies
voor de betaalwijze: Digitale
Machtiging.

Iemand anders
Betaling in termijnen:
nee

Controleer en bevestig
Let op: student ontvangt
email met instucties voor de
derde.
Derde zal bankgegevens zelf
invullen en bevestigen
(uiterlijk voor 31 augustus)

*1 Informatie SEPA
*2 Alternatieven zijn: online betalen, iemand anders betaalt, bewijs betaald collegegeld en betaling bij het ESSC : betaalmethoden

De ingevulde
bankgegevens zullen
NIET worden gebruikt
om te incasseren.
Hierdoor worden er
geen
administratiekosten
gerekend
Let op: de incassodata
zijn NIET van toepassing
bij deze keus.

Uitleg invoeren betaalgegevens in Studielink.
Sepa Bank (EU): Zie afbeelding 1
Niet – Sepa (NON-EU) : Zie afbeelding 2
Afbeelding 2

DISCLAIMER: Deze diagram is een extra hulpmiddel met
als doel de juiste betaalmethode in te voeren in Studielink.
Neem bij onduidelijkheden of vragen over je persoonlijke
situatie contact op met het ESSC.

Niet- SEPA bank (*1)
1. vul vestigingsland in
2. betaling op andere wijze
3. bevestig en controleer

Let op: betaling in termijnen is helaas niet mogelijk.

Let op: de uiterste datum waarop het geld op de
bankrekening van de instelling moet staan:
31 augustus.

*1 Informatie SEPA
*2 Alternatieven zijn: online betalen, iemand anders betaalt, bewijs betaald collegegeld en betaling bij het ESSC : betaalmethoden

Let op: voor niet- EER
studenten, die een
inreisvisum en/of
verblijfsvergunning moeten
aanvragen gelden andere
regels voor de uiterste
betaaldatum.
Je wordt geïnformeerd door
het international office.

