
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Erasmus School of Economics 

INSCHRIJFFORMULIER ERASMUS COLLEGES ECONOMIE  20 . . –20 . . 

Personalia (in blokletters invullen s.v.p.) 

Achternaam (meisjesnaam) Titel M/V 

(Evt.) naam echtgenoot 

Voornamen 

Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit  

Heeft u eerder gestudeerd aan de EUR 

Ja/Nee 

Zo ja, wat was uw studie- en examennummer: 

Omcirkel uw hoogst voltooide opleiding  

WO/MBO/HBO/VWO/ANDERE NL.: 

Specialisatie: 

Adres 

Straat 

Postcode en woonplaats Land 

Telefoon  

 

Persoonlijk e-mail adres 

Meld zich aan voor de volgende cursus(sen):  

Naam vak: Vak-

code 

Blok Aantal 

Credits 

Kosten 

( 100,-- 

per 

credit) 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

                                                                                                                  Administratiekosten per collegejaar  €35,-- 

                                                                                               Totaal bedrag € 

 

 



 

Betaling Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld kan alleen voldaan worden op de ESE Webshop. Let op: de inschrijving wordt pas in behandeling genomen wanneer de 

betaling heeft plaatsgevonden. 

Annulering 

Wijziging of annulering is mogelijk tot aan de aanvang van de cursus door middel van een schrijven. De annuleringskosten bedragen        

€ 50,-- voor vakken die nog niet zijn gestart. Na aanvang van de cursus kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht en wordt er 

geen cursusgeld gerestitueerd. 

Verklaring 

Ondergetekende verklaart aan de toelatingseisen voor de opgegeven cursussen te voldoen of voldaan te zullen hebben vóór aanvang van de 

cursus. Ondergetekende verklaart tevens dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ondergetekende verzoekt op basis van deze 

gegevens te worden ingeschreven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en stuurt met dit formulier één pasfoto mee en een uitreksel uit 

het personen- of geboorteregister, of een kopie van het paspoort.  

Bijlagen 

Uittreksel personen- of geboorteregister of kopie paspoort 

Eén pasfoto (bij 1
e
 inschrijving of wanneer u een collegekaart heeft die voor het jaar 2000-2001 is afgegeven) 

Kopie collegekaart (indien u reeds over een collegekaart beschikt dan een kopie bijvoegen) 

Retourneren aan 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

Erasmus School of Economics 

t.a.v. Erasmus Colleges 

Kamer H6-02 

Postbus 1738 

3000 DR Rotterdam 

 Plaats      Datum         Handtekening: 

 

 

  

 

 


