
Betalingsregeling werkgever/instelling wettelijk collegegeld 

studiejaar 2022-2023

Dit formulier dient uiterlijk 31 juli 2022 door het Studenten Service Center te zijn ontvangen. Na ontvangst van het volledig 
ingevulde en (door beide partijen) ondertekende formulier, ontvangt de werkgever/ instelling een factuur welke  
uiterlijk 31 augustus 2022 betaald moet zijn.

Betreffende student

1. Studentnummer : 

: ……………………………………………………………………………………….. 

: …………………………................

Voorletters +(meisjes)naam

Geboortedatum

: ……………………………………………………………………………………….....

: …………………………………………………………………………………………. 

: ………………………………………………………………………………………….. 

: ………………………………………………………………………………………….. 

: …………………………………………………………………………………………..

2. Factuurgegevens
Naam werkgever/instelling

Naam contactpersoon

(tekenbevoegd)

E-mailadres factuuradres

Ter attentie van (afdeling)

Postcode en plaatsnaam

Kostenplaats/ordernummer     : …………………………………………………………………………………………...

5. Firma stempel & handtekening contactpersoon

Administratie, 
Informatievoorziening 
en Control 

Plaats + datum:.................................................... Plaats + datum:....................................................

Handtekening student

3. Collegegeldbedrag septemberinstroom studiejaar 2022-2023

Wettelijk tarief:     Deeltijd:  € 1.820,00    € 910,00   Voltijd/Duaal:   € 2.209,00    € 1.104,00

Instellingstarief:    € 3.915,00     € 8.400,00    € 8.760,00     € 9.800,00      € 10.000,00      € 11.070,00       € 12.115,00

Let op: Bij je (her)inschrijving in Studielink kun je zien wat de hoogte van het voor jou geldende collegegeldbedrag is. 
Dit is het bedrag dat de Hogeschool Rotterdam bij je werkgever in rekening brengt.
Wanneer je in aanmerking komt voor halvering van het collegegeldtarief wordt dit automatisch door de Hogeschool 
Rotterdam verwerkt en in rekening gebracht.

Het collegegeldbedrag wordt bepaald op basis van de op dit moment bij Hogeschool Rotterdam bekende informatie. 
Hogeschool Rotterdam houdt zich het recht voor om het collegegeldtarief te wijzigen indien nieuwe informatie (bijv. een 
wijziging in de wet) daartoe aanleiding geeft. Als er voor jouw situatie een nieuw collegegeldtarief wordt vastgesteld 
ontvangt jouw werkgever een aanvullende factuur. 

Bekijk de collegegeldwijzer op www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/inschrijving/collegegeld-en-betalen/ voor meer 
informatie over de collegegeld tarieven.

4. Hogeschool Rotterdam verklaart deze betalingsregeling aan te nemen onder de hierna genoemde voorwaarden:
- De werkgever/instelling zal voor het in Studielink vermelde bedrag een factuur ontvangen, welke uiterlijk 31 augustus
2022 voldaan dient te zijn.
- De student is hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het verschuldigde collegegeld. Bij het uitblijven van een
betaling door de werkgever/instelling (faillissement, onder curatele/bewind, uitdiensttreding student, conflict) is het
verschuldigde bedrag onmiddellijk opeisbaar bij de student zonder dat nadere aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
Kosten ter inning van de schuld of het resterende gedeelte daarvan, waaronder begrepen buitengerechtelijke en eventuele
gerechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente vanaf het moment van verzuim, komen voor rekening van de student.
- Er vindt slechts restitutie plaats, als er sprake is van een in de wet opgenomen restitutiemogelijkheid zoals beëindiging
van de studie bij Hogeschool Rotterdam door de student. Restitutie wordt in dat geval altijd terugbetaald aan de betaler.
 



Toelichting betalingsregeling werkgever/instelling collegegeld studiejaar 2022-2023.

1. De gegevens van de (aankomende) student voor wie het collegegeld betaald wordt.

2. Gegevens van de werkgever/instelling; de naam van de contactpersoon die tekenbevoegd is, adres en postcode 
waarnaar de factuur gestuurd moet worden.

3. Het verschuldigd collegegeld voor het studiejaar 2022-2023 gebaseerd op een (her)inschrijving vanaf

1 september 2022 bij Hogeschool Rotterdam

Let op: indien de student niet meer aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor het wettelijke 

collegegeld, dan wordt het instellingscollegegeld in rekening gebracht welk hoger is dan het wettelijke collegegeld. 

Meer informatie over het collegegeld staat op:

www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/inschrijving/collegegeld-en-betalen/

4. De voorwaarden die van kracht zijn bij betaling middels de ‘betalingsregeling werkgever/instelling’.

5. Ondertekening. Het formulier dient zowel door de contactpersoon van de werkgever/instelling die tekenbevoegd is 
als door de (aankomende) student te worden ondertekend. Tevens dient het formulier voorzien te zijn van de

(digitale)firma stempel*.

Let op: alleen het volledig ingevulde en door beide partijen ondertekend originele formulier wordt in 
behandeling genomen.

Het ingevulde en ondertekende formulier mag als PDF-bestand gestuurd worden naar:

collegegeld@hr.nl

Of hardcopy naar het onderstaande postadres:

Hogeschool Rotterdam

T.a.v. Team Debiteuren
Postbus 25035
3001 HA Rotterdam
 

Indien de werkgever/instelling niet over een (digitale)firmastempel beschikt stuur dan een van
onderstaande alternatieve documenten:

• een kopie uittreksel Kamer van Koophandel of

• een visitekaartje van de contactpersoon die tekenbevoegd is of

• een verklaring op briefpapier of e-mail ondertekend door de contactpersoon die

tekenbevoegd is

*Firma stempel

http://www.hr.nl/studeren/studiekeuze/aanmelden/collegegeld



