
 Garantieverklaring: Betaling collegegeld door derden 2023 - 2024

LET OP: 
• Lees eerst de toelichting;
• Student en betaler dienen dit formulier beiden te ondertekenen;
• Alleen invullen bij betaling door derden;
• Digitaal invullen;
• Op de betaling van het collegegeld is de regeling collegegeld van toepassing.

Studentgegevens:

Achternaam, voorletter(s):

Opleiding:

Geboortedatum: 

Studentnummer:

Factuurgegevens:

Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode:

E-mailadres financiële administratie:

Nationaliteit:

Huisnummer: 

Woonplaats:

Telefoonnummer: 

Afdeling:

Kenmerk factuur: 

Contactpersoon: 

Collegegeld:
De bepaling van de hoogte van het collegegeld dat de student dient te betalen is op basis van de bij ons 
bekende gegevens. Indien de student later dan 1 september 2023 start met de studie wordt het bedrag na rato 
aangepast. Voor iedere maand van inschrijving is de student 1/12e deel van het collegegeld verschuldigd. 

Door ondertekening van deze verklaring gaan de student en betaler akkoord met de volgende voorwaarden:
• De student verzoekt ingeschreven te worden voor de betreffende opleiding in het studiejaar 2023-2024;
• Ondergetekenden verklaren aan hogeschool Saxion onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant te staan voor

het nakomen van de betaling van het studiejaar 2023-2024 voor bovenstaande student;
• De betaler en de student (en/of ouder/voogd) zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor een volledige en

tijdige betaling van het collegegeld;
• De student gaat ermee akkoord dat de werkgever het collegegeld voor studiejaar 2023-2024 voor hem/haar

voldoet en dat hogeschool Saxion omtrent de betaling van het collegegeld informatie mag verstrekken aan
bovengenoemde betaler;

• Indien betaler voor de start van de studie de betaling niet heeft voldaan dient de student alsnog zelf het
collegegeld te betalen (digitale incasso-machtiging).

Voor Akkoord:
Blok 1 & 2 dienen altijd getekend te worden.

Blok 1: handtekening betaler 
(Altijd ondertekenen)

Blok 2: handtekening student:
(Altijd ondertekenen)

Blok 3: handtekening ouder/voogd:
(Indien student jonger is dan 18 jaar)

Naam ondertekenaar betaler: 

Dit formulier dient voor 15 augustus 2023 geretouneerd te worden naar de afdeling Financiële 
Student Registratie. Je kan het formulier indienen via collegegelden@saxion.nl.  

Datum:



Garantieverklaring:
Met de garantieverklaring regel je als deeltijdstudent de betaling van je collegegeld wanneer een werkgever 
of subsidieverstrekker het collegegeld voor studiejaar 2023-2024 betaald. Je werkgever of 
subsidieverstrekker verklaart door het formulier in te vullen en te ondertekenen onherroepelijk en 
onvoorwaardelijk garant te staan voor de betaling van het collegegeld. Wanneer de afdeling Financiële 
Student Registratie (BSO) dit formulier heeft ontvangen en beoordeeld stuurt hogeschool Saxion een factuur 
voor het collegegeld naar je werkgever of subsidieverstrekker. Jij als student blijft ten alle tijden 
verantwoordelijk voor een tijdige betaling van het collegegeld.

De betaling van het collegegeld dient voor 1 september 2023 te zijn voldaan. 

Invullen en ondertekenen, en versturen van het formulier:
Voor een goede facturatie dien je het formulier digitaal in te vullen. 
Het formulier dient met de hand ondertekend te worden indien ondergetekenden niet in het bezit zijn van een 
digitale handtekening. 

Maak een duidelijke scan (het liefst in PDF) van het ingevulde formulier en stuur dit formulier op naar 
collegegelden@saxion.nl o.v.v. "garantieverklaring + studentnummer". 

Het formulier dient uiterlijk 15 augustus 2023 bij de afdeling Financiële Studenten Registratie in bezit te zijn.

Formulieren die niet volledig zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen en geretourneerd aan de 
afzender.

Liever zelf het collegegeld betalen middels automatische incasso?
Als je het collegegeld zelf wilt betalen hoef je dit formulier niet in te vullen. Je kan in plaats van dit formulier in 
te vullen in Studielink een digitale machtiging afgeven. 

Gegevens Financiële Studenten Registratie:

Hogeschool Saxion
T.a.v. BSO/FSR
Postbus 70.000
7500 KB  ENSCHEDE

M: collegegelden@saxion.nl
T: 088 019 1677

IBAN: NL54 RABO 0129 6240 63
SWIFT: RABONL2U
KvK nr: 38.02.49.38
BTW nr: NL00877.36.09.B01
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