
             
 

 
 

Algemene voorwaarden machtiging betaling collegegelden  
 
• Het collegegeld bedrag is bepaald op basis van de op dit moment bij de UvA bekende informatie. De UvA 

houdt zich het recht voor om het collegegeldbedrag te wijzigen indien nieuwe informatie daartoe 
aanleiding geeft. Als er voor jouw situatie een nieuw collegegeldbedrag wordt vastgesteld, ontvang je 
hiervan bericht.  
Als blijkt dat de UvA het verschuldigde collegegeld niet kan incasseren, dan stelt de UvA je een termijn 
van een week volgend op de verstreken incassodatum waarbinnen het verschuldigde collegegeld moet zijn 
voldaan. Een betalingsachterstand zoals vermeld in Hoofdstuk2, artikel 11 lid 3 van het 
Inschrijvingsbesluit UvA 2021-2022 zal leiden tot beëindiging van je inschrijving. Eventuele 
vorderingskosten zullen op je worden verhaald. Let op: dit wil niet zeggen dat de verplichting om het 
collegegeld te betalen komt te vervallen. 

• Er dient voldoende tegoed op de bankrekening te staan voor incasso.  
• Alleen Europese bankrekeningen uit het SEPA gebied kunnen worden gebruikt. Voor meer info zie: 

https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html 
• De rekening mag niet geblokkeerd zijn voor incasso.  
• Je mag de incassotermijn niet zelf terugboeken. Als je het niet eens bent met een afschrijving neem je 

contact op met de UvA.  
• Tussentijds intrekken van de machtiging is niet toegestaan. 
• Kosten van een Melding Onterecht Incasso (MOI) zijn voor rekening van degene die de UvA heeft 

gemachtigd. 
• De bankrekening mag niet tussentijds worden opgeheven.  
• Bij een mislukte incasso wordt bij de eerstvolgende termijn de opgelopen achterstand ook geïncasseerd. 

 
Bankrekeningnummer wijzigen  
Je kunt het rekeningnummer waarvan de UvA het collegegeld afschrijft wijzigen via  
Studielink of het formulier Machtiging voor de incasso collegegeld wijzigen. Je hebt hiervoor je UvAnetID 
nodig.  
 
Vragen over de incasso?  
Stel ze via de Digitale Student Service Desk of bel de Central Student Service Desk, via 020 525 1401. 

 
 

https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html
http://www.studielink.nl/
https://uva-ac.topdesk.net/tas/public/xfg/uvainco

