
Voorwaarden Betaling en Collegegeld voor machtigen (september en februari studiejaar 2022-2023) 

 

Afgeven machtiging betaling collegegeld 

De student dient de machtiging zelf te bevestigen of te laten bevestigen door degene die het collegegeld voor hem betaalt. De 

student blijft zelf altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de inschrijving en de betaling van het collegegeld. Dit geldt ook wanneer een 

derde toezegt het collegegeld te betalen. 

Controleer of alle gegevens in Studielink kloppen en of je alles hebt ingevuld. Geef aan wie er gaat betalen en op welke wijze er 

betaald gaat worden: in termijnen via een doorlopende machtiging of in één termijn via een eenmalige machtiging. De 

machtiging dient uiterlijk 31 augustus 2022 (of 31 januari 2023 voor de februari-instroom) afgegeven te zijn. Wanneer dit niet 

gebeurd is, kan geen inschrijving plaatsvinden. Als je van opleiding verandert nadat de machtiging is bevestigd, dan blijft deze 

machtiging van kracht. 

 

Uitschrijving 

Tussentijds uitschrijven is mogelijk en dient in Studielink te worden aangegeven. Studenten die in aanmerking komen voor het 

wettelijk collegegeld hebben dan recht op restitutie van een deel van het collegegeld. Uitschrijving met terugwerkende kracht is 

niet mogelijk. In het geval studenten het instellingscollegegeld betalen en zich tussentijds willen uitschrijven, is restitutie alleen 

mogelijk indien er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. Is er sprake van recht op restitutie dan wordt het 

eventueel teveel betaalde bedrag teruggestort op het rekeningnummer dat voor de betaling is gebruikt. 

 

Hoogte collegegeld 

Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2022-2023 bedraagt € 2.209,- (voor de februari-instroom € 1.289,-). Het 

instellingscollegegeld bedraagt maximaal € 8.495,- (voor de februari-instroom € 4.955,-). Om in aanmerking te komen voor het 

wettelijk collegegeld dien je te voldoen aan bepaalde eisen omtrent nationaliteit, verblijfstatus (of recht te hebben op 

studiefinanciering) en niet eerder, na 1 september 1991, een graad te hebben behaald. Uitgezonderd zijn degenen die al een 

graad hebben, maar die nu voor het eerst willen halen voor een onderwijs- of gezondheidszorgopleiding. Zij komen wel in 

aanmerking voor het wettelijk collegegeld. Voor studenten die niet eerder een inschrijving in het hoger onderwijs hebben gehad 

bedraagt het wettelijk collegegeld de helft van bovengenoemde bedragen. Voor een aantal groepen studenten die het 

instellingscollegegeld verschuldigd zijn, geldt een overgangstarief. Meer informatie hierover vind je op 

www.inholland.nl/inenuitschrijfregels. 

Het collegegeld is gebaseerd op de gegevens die op het moment van berekenen bij ons bekend waren. Mocht er in de loop van 

het studiejaar iets in jouw situatie wijzigen dat van invloed is op de hoogte van het collegegeld dan past de CSA het bedrag aan. 

Je wordt daarover per e-mail door de CSA op de hoogte gesteld. Mocht je van mening zijn dat het collegegeld niet klopt, neem 

dan contact op met de CSA. 

 

Betaling 

Bij de keuze voor betaling in termijnen zal de eerste termijn worden verhoogd met € 24,- verwerkingskosten voor gespreide 

betaling. De incasso’s van de (termijn)bedragen en de bijbehorende data zijn terug te vinden op onze website. Indien de 

rekeninghouder het niet eens is met deze afschrijving, kan de rekeninghouder opdracht geven deze terug te laten boeken. 

Hiervoor dient de rekeninghouder binnen 8 weken na afschrijving contact op te nemen met zijn/haar bank. De voorwaarden 

Euro-incasso kunnen door de rekeninghouder opgevraagd worden bij zijn/haar bank. Wanneer van de vermelde 

(termijn)bedragen en/of incassodata wordt afgeweken zal Inholland hiervan een aparte vooraankondiging per e-mail aan de 

student versturen. Indien het geïncasseerde (termijn)bedrag door de rekeninghouder of de bank wordt gestorneerd 

(teruggeboekt), zal zonder aparte vooraankondiging nogmaals een poging worden gedaan om het bedrag te incasseren. Indien 

blijkt dat het helemaal niet mogelijk is om van het opgegeven IBAN (International Bank Account Number) te incasseren omdat 

deze geblokkeerd is, geen geldige IBAN is of de tenaamstelling niet juist is, zal de student hierover direct worden geïnformeerd 

door Inholland met het verzoek dit per omgaande op te lossen. Voldoet de student hier niet aan dan wordt het automatische 

incassoproces beëindigd en zal het reguliere aanmaantraject van start gaan (zie verder bij wanbetaling). De rekeninghouder 

mag het IBAN niet opheffen of de machtiging intrekken. Wijzigingen in de bankgegevens dienen per omgaande aan de CSA te 

worden doorgegeven. 

 

Wanbetaling 

Blijkt dat de rekeninghouder die een machtiging heeft afgegeven voor betaling van het collegegeld (telkens) onvoldoende saldo 

op het opgegeven IBAN heeft staan en blijft deze rekeninghouder in gebreke zijn/haar betalingsverplichtingen na te komen, dan 

zal de student op eerste verzoek van de hogeschool alsnog het (resterende) verschuldigde bedrag dienen te voldoen. 

Dit betekent dat als een verschuldigd (termijn)bedrag twee of meerdere malen niet geïncasseerd kan worden, het automatische 

incassoproces beëindigd zal worden en het reguliere aanmaantraject van start zal gaan. Aanmanen geschiedt o.a. via het 

Inholland studentenmailadres. Het eventueel betalen in termijnen zal daarbij komen te vervallen en het gehele openstaande 

bedrag zal volledig en ineens opeisbaar zijn. Indien betaling voor het gehele collegegeld ook dan uitblijft, zal het verschuldigde 

bedrag verhoogd worden met de wettelijke incassokosten en ter invordering uit handen worden gegeven aan het incassobureau 

van Inholland. Wanneer een (buiten)gerechtelijk traject wordt gestart om het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren zullen 

de verschuldigde wettelijke vertragingsrente en de volledige incassokosten (inclusief 21% btw), die berekend worden volgens 

de Incassokostenwet (WIK) volledig voor rekening van de student komen. De hogeschool is ook gerechtigd de student uit te 

sluiten van deelname aan onderwijs, tentamens en examens en zal bij uitblijven van betaling de student niet meer in schrijven 

voor volgende studiejaren totdat de achterstand is voldaan. 

http://www.inholland.nl/inenuitschrijfregels

