ISLAMIC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ROTTERDAM
INSCHRIJFFORMULIER 2019-2020
>> GELIEVE ONDERSTAAND FORMULIER MET BLOKLETTERS EN DUIDELIJK LEESBAAR INVULLEN <<

ALGEMENE GEGEVENS

OPLEIDING &
STUDIEPROGRAMMA

 BACHELOR ISLAMITISCHE THEOLOGIE (B)
B1
B2
B3 B4
 PREMASTER IGV
 MASTER ISLAMITISCHE GEESTELIJKE VERZORGING (M)
M1 M2

PERSOONSGEGEVENS
STUDENTNUMMER

(gelieve niet in te vullen)
BSN
ACHTERNAAM EN
VOORLETTERS
ROEPNAAM
GEBOORTEDATUM
GEBOORTEPLAATS
NATIONALITEIT(EN)

CONTACTGEGEVENS
STRAAT EN HUISNUMMER
POSTCODE EN PLAATS
LAND
(Indien buiten Nederland)
TELEFOONNUMMER
(Ook mobiel nummer)
E-MAILADRES

Gelieve niet in te vullen:

 KOPIE LEGITIMATIE
 KOPIE DIPLOMA’S  KOPIE NT2
 KOPIE BANKPAS
 2 PASFOTO’S  DIGITAAL

 ORIGINELE DIPLOMA GEZIEN
 INTAKE POSITIEF/NEGATIEF
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STUDIEGEGEVENS
BETREFT DIT DE EERSTE INSCHRIJVING AAN
DE IUR?

 JA

 NEE, HET BETREFT
HERSCHRIJVING

VOOROPLEIDINGEN

 MBO 4

 HAVO/VWO

 VWO

 HBO/WO

 BUITENLANDSE DIPLOMA;
……………………………………………………………………………
 COLLOQUIUM DOCTUM
DIPLOMA

 NEE  JA, DIPLOMA DATUM:…………………………

ALS BIJLAGEN TOEGEVOEGEN:





KOPIE LEGITIMATIE
KOPIE BANKPAS
TWEE RECENTE PASFOTO’S
EERDER BEHAALDE DIPLOMA’S

 KOPIE NT2 (BIJ BUITENLANDSE DIPLOMA)

BETALINGSGEGEVENS
IBAN

DE STUDENT(E) VERKLAART HET TOTALE COLLEGEGELD VAN € 2.083,- TE ZULLEN
VOLDOEN DOOR MIDDEL VAN:


EENMALIGE BETALING PER FACTUUR



CONTANTE EENMALIGE BETALING



EENMALIGE BETALING VIA MACHTIGING, IBAN: NL98ABNA0595230857 T.N.V.
ISLAMIC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ROTTERDAM



BETALING IN 5 TERMIJNEN VIA MACHTIGING, IBAN: NL98ABNA0595230857
T.N.V. ISLAMIC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ROTTERDAM
- 1E TERMIJN: ROND
- 2E TERMIJN: ROND
- 3E TERMIJN: ROND
- 4E TERMIJN: ROND
- 5E TERMIJN: ROND

24 SEPTEMBER 2019
24 NOVEMBER 2019
24 JANUARI 2020
24 MAART 2020
24 MEI 2020

– TERMIJNBEDRAG: € 416,60
– TERMIJNBEDRAG: € 416,60
– TERMIJNBEDRAG: € 416,60
– TERMIJNBEDRAG: € 416,60
– TERMIJNBEDRAG: € 416,60
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MACHTIGINGSFORMULIER

(Gelieve volledig in te vullen)

 HET COLLEGEGELD WORDT BETAALD DOOR DE STUDENT(E) -> naar ondertekening
 *HET COLLEGEGELD WORDT BETAALD DOOR EEN ANDERE PERSOON OF ORGANISATIE
*NAAM/ORGANISATIE
ADRES

POSTCODE EN PLAATS
TELEFOONNUMMER EN
E-MAILADRES
IBAN
PLAATS EN DATUM

………./………../………….

HANDTEKENING/STEMPEL

ONDERTEKENING INSCHRIJVING







Ondergetekende gaat akkoord met de privacyverklaring van de IUR en de verwerking van
de persoonsgegevens zoals deze in de privacyverklaring worden beschreven.
Ondergetekende verzoekt te worden ingeschreven voor het betreffende studiejaar. U
schrijft zich definitief in voor de vermelde opleiding en hiermee gaat u een overeenkomst
met betalingsverplichting aan met de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam.
Hierop zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Ondergetekende verklaart dit inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Ondergetekende verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en er akkoord mee
te zijn (z.o.z.).
Ondertekende verleent hierbij machtiging aan de Islamic University of Applied Sciences
Rotterdam te Bergsingel 135, 3037 GC Rotterdam om van bovenstaand rekeningnummer
het collegegeld af te schrijven voor het betreffende studiejaar en de betreffende richting
(alleen van toepassing als u voor eenmalige machtiging óf betaling in termijnen heeft
gekozen en zelf het collegegeld voldoet).

PLAATS EN DATUM
………./………../………….
HANDTEKENING
 Ik heb bovenstaande

voorwaarden gelezen en ga
akkoord.

Gelieve niet in te vullen
BEHANDELDATUM
BEHANDELD DOOR
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Inschrijving

U bent pas officieel ingeschreven wanneer u schriftelijk (per post of per mail) een bevestiging van
inschrijving heeft ontvangen (zoals beschreven in het document ‘Procedure inschrijving’).
Betaling collegegeld

Bij inschrijving aan de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam gaan de student en/of de
rekeninghouder akkoord met de volgende voorwaarden:


De student en/of de rekeninghouder (of, wanneer deze minderjarig is, zijn/haar ouder/voogd)
zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en tijdige betaling van het collegegeld.



De student die later in het collegejaar instroomt dient alsnog het volledige collegegeld te
voldoen.



De machtiging kan alleen worden stopgezet indien de student tijdens de looptijd afstudeert, of
als de inschrijving wordt geannuleerd of beëindigd en dit schriftelijk is bevestigd.



De student en/of de rekeninghouder zorgt voor voldoende saldo ten tijde van de incassodata
op de rekening waarvan het collegegeld wordt geïnd.



Wanneer een afschrijving niet lukt, dient de student en/of de rekeninghouder zelf zorg te
dragen voor de betaling (altijd studentnummer vermelden bij overmaking). Hier zal een brief
over verzonden worden. Indien de betaling uitblijft, wordt een tweede brief verzonden met
administratiekosten. Indien de student en/of de rekeninghouder alsnog in gebreke blijft met de
betaling van het collegegeld, wordt overgegaan tot uitschrijving bij zowel de IUR als bij DUO.
De student heeft dan geen recht meer op het volgen van onderwijs en het afleggen van
tentamens. De vordering wordt tevens overgedragen aan een incassobureau. De bijkomende
incassokosten zijn voor rekening van de student en/of de rekeninghouder. De student en/of de
rekeninghouder blijven te allen tijde aansprakelijk voor het openstaande bedrag.

Annulering (vóór de start van het studiejaar)
Annuleren kan alleen schriftelijk. Hierbij gelden de volgende bindende regels:

Bij annulering vanaf 1 maand vóór de eerste lesbijeenkomst worden administratiekosten van € 50,- in
rekening gebracht.
Uitschrijving (na de start van het studiejaar)

Een student kan onder meer bij een betalingsachterstand of op eigen verzoek tussentijds worden
uitgeschreven volgens de *procedure zoals beschreven in de studiegids en het OER. Indien de student
de grondbeginselen van de Islam en de doelstellingen van de onderwijsinstelling niet respecteert kan
ook overgegaan worden tot uitschrijving.


Uitschrijving geschiedt uitsluitend via het uitschrijfformulier gericht aan het CvB en is pas
definitief zodra deze schriftelijk (per post of per mail) is bevestigd. Zolang de uitschrijving
niet is bevestigd blijft de student en/of de rekeninghouder betalingsplichting.



Het te betalen collegegeld wordt berekend naar rato van het aantal ingeschreven weken vanaf
september (begin studiejaar) t/m de *officiële datum van uitschrijving.

Zend dit inschrijfformulier volledig ingevuld en met de bijbehorende bijlagen retour;
Per post naar het volgende adres:
Islamic University of Applied Sciences Rotterdam
T.a.v. Studentenzaken
Bergsingel 135
3037 GC Rotterdam
Of scannen en per mail naar szaken@iur.nl
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