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Start opleidingsseizoen 2021- 2022 / Master Begeleidingskunde 
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RETOURNEREN VÓÓR 1 SEPTEMBER 2021 
 
 
 
Naam   :…………………………………………………………. 
 
Studentnummer :………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum :………………………………………………………….. 
 
Opleiding  :………………………………………………………….. 
 
Ingeschreven voor:  

o Master Begeleidingskunde jaar 1 
o Master Begeleidingskunde jaar 2 en afstudeerfase  

 
Opleidingslocatie: 

o Rotterdam 
o Nijmegen 

 
Betaling opleiding geschiedt door: 

o Door de cursist (s.v.p. bijlage 1 invullen) 
o Door derde partij (s.v.p. bijlage 2 invullen) 

 
 
Na invullen en ondertekenen van dit formulier, graag inleveren bij het secretariaat van de opleiding. 
 
Wijziging in de betalingswijze is na ondertekening van het formulier niet meer mogelijk. 
 
Na ontvangst wordt dit formulier doorgestuurd naar het SSC/Team Debiteuren. Zij zullen verder 
zorgdragen voor het verzenden van de factuur. 
 
Heeft u naar aanleiding van dit formulier vragen, neem dan contact op met het Studenten Service 
Center/Team Debiteuren: per e-mail: ssc-cursusgeld@hr.nl.  
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Bijlage 1 ‘Betaling door Cursist’ 
 
De omvang van het cursusgeld wordt door de cursist zelf betaald. 
 
Gegevens cursist: 
 
Naam en voorletters:  
 
Factuuradres: 
 
Postcode en woonplaats: 
 
HR e-mail account: 
 
De cursist wil gefactureerd worden voor: 
 
-Jaar 1 

o Ineens: € 10.025,00 (prijspeil 2021) 
o In 4 termijnen van € 2.506,25. Betaaldata termijnen: 

▪ 1 oktober 2021 
▪ 1 januari 2022 
▪ 1 april 2022 
▪ 1 juli 2022 

 
-Jaar 2 en afstudeerfase 

o Ineens: € 16.000,00 (prijspeil 2021) 
o In 2 termijnen van € 8.000,00. Betaaldata termijnen: 

▪ 1 oktober 2021 
▪ 1 oktober 2022 

o In 4 termijnen van € 4.000,00. Betaaldata termijnen: 
▪ 1 oktober 2021 
▪ 1 januari 2022 
▪ 1 oktober 2022  
▪ 1 januari 2023 

 
Er wordt een factuur gestuurd voor het totale bedrag van een jaar, de cursist is zelf verantwoordelijk voor 
het overmaken van de termijnbedragen op de juiste data. 
 
Het “Formulier Betalingsregeling cursusgeld” dient vóór 1 september ingeleverd te zijn bij het 
secretariaat van de opleiding.  
 
Rekeninggegevens  : IBAN: NL48 ABNA 0503 9935 57  

       BIC: ABNANL2A 

      Bank: ABN AMRO Bank N.V. 

      Naam begunstigde: Hogeschool Rotterdam 

 

Betalingskenmerk  : Debiteurnummer + factuurnummer 

 

 
  



 

Formulier betalingsregeling cursusgeld MBK versie november 2020 
3 

Vervolg/ betaling door cursist 
 
Ondergetekende blijft verantwoordelijk voor de betalingsverplichting verbonden aan de inschrijving 
voor deze cursus. 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
Naam in blokletters: 

 
Voorwaarden betalingsregeling 
Hogeschool Rotterdam verklaart deze betalingsregeling aan te nemen onder de hierna genoemde 
voorwaarden: 

− Voor de aflossing van de onderhavige schuld is de cursist hoofdelijk aansprakelijk. Bij het in 
gebreke blijven, in staat van faillissement komen te verkeren, onder curatele/bewind worden 
gesteld, van de cursist is het verschuldigde bedrag, of het nog niet afgeloste deel daarvan, 
inclusief de wettelijke rente, naar keuze van Hogeschool Rotterdam, onmiddellijk opeisbaar bij 
de cursist zonder dat nadere aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Een en ander ter 
beoordeling van Hogeschool Rotterdam. 

− Kosten ter inning van de schuld of het resterende gedeelte daarvan, daaronder begrepen 
buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente vanaf het 
moment van verzuim, komen voor rekening van de cursist. 

− Het verschuldigde bedrag, of het nog niet afgeloste gedeelte daarvan, en eventuele 
inningskosten en al wat Hogeschool Rotterdam verder ter zake te vorderen heeft zal terstond 
opeisbaar zijn, zonder waarschuwing of ingebrekestelling, na tussentijdse beëindiging van de 
cursus bij Hogeschool Rotterdam door de cursist. Er vindt slechts reductie plaats, als er sprake is 
van een in de wet opgenomen reductiemogelijkheid.  
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Bijlage 2 ‘Betaling door derde partij’ 
 
Het is mogelijk dat het cursusgeld geheel door een derde partij wordt betaald. Ook in dat geval blijft de 
cursist verantwoordelijk en aansprakelijk voor betaling van het cursusgeld aan Hogeschool Rotterdam. 
Het betalingscontract wordt aangegaan met de cursist. In het geval dat een derde partij het cursusgeld 
geheel voor haar rekening neemt, dienen onderstaande gegevens ingevuld en ondertekend te worden 
door een daartoe gemachtigde persoon namens de derde partij. 
 
Gegevens cursist: 
 
Naam en voorletters:  
 
Gegevens voor factuur derde partij: 
 
Naam betalende instantie: 
 
Factuuradres/ Postbus: 
 
Afdeling 
 
Postcode/ plaats: 
 
Contactpersoon: 
 
Telefoon: 
 
E-mail: 
 
Inkoopnummer, indien van toepassing:             
 
De cursist wil gefactureerd worden voor: 
 
-Jaar 1 

o Ineens: € 10.025,00 (prijspeil 2021) 
o In 4 termijnen van € 2.506,25. Betaaldata termijnen: 

▪ 1 oktober 2021 
▪ 1 januari 2022 
▪ 1 april 2022 
▪ 1 juli 2022 

 
-Jaar 2 en afstudeerfase 

o Ineens: € 16.000,00 (prijspeil 2021) 
o In 2 termijnen van € 8.000,00. Betaaldata termijnen: 

▪ 1 oktober 2021 
▪ 1 oktober 2022 

o In 4 termijnen van € 4.000,00. Betaaldata termijnen: 
▪ 1 oktober 2021 
▪ 1 januari 2022 
▪ 1 oktober 2022  
▪ 1 januari 2023 
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Vervolg/ betaling door derde partij 
 
Er wordt een factuur gestuurd voor het totale bedrag van een jaar, de cursist is zelf verantwoordelijk voor 
het overmaken van de termijnbedragen op de juiste data. 
 
Het “Formulier Betalingsregeling cursusgeld” dient vóór 1 september ingeleverd te zijn bij het 
secretariaat van de opleiding.  
 
Rekeninggegevens  : IBAN: NL48 ABNA 0503 9935 57  

       BIC: ABNANL2A 

      Bank: ABN AMRO Bank N.V. 

      Naam begunstigde: Hogeschool Rotterdam 

 

Betalingskenmerk  : Debiteurnummer + factuurnummer 

 

 
Ondergetekende blijft verantwoordelijk voor de betalingsverplichting verbonden aan de inschrijving 
voor deze cursus. 
 
Datum: 
 
Handtekening cursist:     _________________________________________________ 
 
Handtekening bevoegd vertegenwoordiger/ gemachtigde persoon: 
 
 
 
Naam in blokletters: 
 
Functie:  

 
Voorwaarden betalingsregeling 
Hogeschool Rotterdam verklaart deze betalingsregeling aan te nemen onder de hierna genoemde 
voorwaarden: 

− Voor de aflossing van de onderhavige schuld is de cursist hoofdelijk aansprakelijk. Bij het in 
gebreke blijven, in staat van faillissement komen te verkeren, onder curatele/bewind worden 
gesteld, van de cursist is het verschuldigde bedrag, of het nog niet afgeloste deel daarvan, 
inclusief de wettelijke rente, naar keuze van Hogeschool Rotterdam, onmiddellijk opeisbaar bij 
de cursist zonder dat nadere aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Een en ander ter 
beoordeling van Hogeschool Rotterdam. 

− Kosten ter inning van de schuld of het resterende gedeelte daarvan, daaronder begrepen 
buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente vanaf het 
moment van verzuim, komen voor rekening van de cursist. 

− Het verschuldigde bedrag, of het nog niet afgeloste gedeelte daarvan, en eventuele 
inningskosten en al wat Hogeschool Rotterdam verder ter zake te vorderen heeft zal terstond 
opeisbaar zijn, zonder waarschuwing of ingebrekestelling, na tussentijdse beëindiging van de 
cursus bij Hogeschool Rotterdam door de cursist. Er vindt slechts reductie plaats, als er sprake is 
van een in de wet opgenomen reductiemogelijkheid.  

 


