
Student
StudentnummerVoornaam Achternaam

Adres

Land

IBAN rekeningnummer

Aantal EC Schakelvergoeding

Postcode & Plaats

Handtekening rekeninghouder

Handtekening student 

Naam

Datum

Plaats

Datum

Plaats

Rekeninghouder

Belangrijke informatie

Schakelvergoeding
Voor een schakelprogramma wordt in plaats van collegegeld een vergoeding berekend evenredig aan het aantal studiepunten.
Deze schakelvergoeding bedraagt €            per EC. Het aantal te behalen EC wordt bepaald in overleg met de schakelcoördinator 
en moet worden vermeld op het rapportageformulier.

• Inschrijving met terugwerkende kracht is wettelijk niet toegestaan. Daarom moet deze machtiging op tijd worden opgestuurd. Voor 
een inschrijving per 1 september 2021 moet dit formulier voor 1 juli 2021 zijn ontvangen door het Contact Centre.
Voor een inschrijving per 1 februari 2022 moet dit formulier voor 1 december 2021 zijn ontvangen door het Contact Centre.

• De schakelvergoeding geldt voor het gehele schakelprogramma. Voor het tweede jaar zijn geen extra kosten verschuldigd.
• De vergoeding wordt in één keer geïnd.
De incasso voor een inschrijving per 1 september vindt plaats rond 23 september 2021.
De incasso voor een inschrijving per 1 februari vindt plaats rond 24 februari 2022

• Bij voortijdige beëindiging van het schakelprogramma vindt geen restitutie plaats. (zie artikel 3.5.2 van het Studentenstatuut) 

Ondertekening
• Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Technische Universiteit Delft om eenmalig een incasso-opdracht 
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de incasso-opdracht van de Technische Universiteit Delft. Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw 
bank naar de voorwaarden.

• U verklaart zich akkoord met de voorwaarden op https://www.tudelft.nl/onderwijs/praktische-zaken/collegegeld-en-financien.

Indien de student niet de rekeninghouder is, moet hij/zij hieronder tekenen. Hiermee geeft de student volmacht aan de 
rekeninghouder om het bedrag namens hem/haar te betalen.

×  € =   €

2021-2022

Eenmalige SEPA machtiging
Voor betaling van de schakelvergoeding

Stuur dit formulier volledig ingevuld naar contactcentre-esa@tudelft.nl

Technische Universiteit Delft
Jaffalaan 9a
2628 BX  Delft
Nederland
Incassant ID
NL** ZZZ ******** 0000
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