LET OP:
• Lees eerst de toelichting (z.o.z.).
• Student en werkgever moeten dit formulier beiden ondertekenen.
• Alleen gebruiken als de werkgever betaalt.
• Invullen in blokletters.

Garantieverklaring werkgever betaling collegegeld 2021-2022
Factuurgegevens 			
Werkgever:		
Adres werkgever:
Postcode, woonplaats:
Naam contactpersoon:														Afdeling:					
E-mailadres contactpersoon:													Telefoonnummer:
Factuur e-mailadres (verplicht):												Ordernummer/kostenplaats:
Betreffende student
Achternaam, voorletters:
Opleiding:
Geboortedatum: 															Nationaliteit:
Studentnummer:
Collegegeldbedrag (zie toelichting):

€ 542,–		

€ 1.084,–		

€ 7.391,–

Indien geen bedrag is aangekruist, bepaalt De Haagse Hogeschool het collegegeldtarief op basis van de bij ons bekende gegevens. Indien de
student op een later moment dan 1 september start, wordt het bedrag naar rato aangepast. Voor iedere maand van inschrijving is de student 1/12
van het collegegeldbedrag verschuldigd.
Door ondertekening van deze verklaring gaan de student en bovengenoemde werkgever akkoord met de volgende voorwaarden:
• De student verzoekt ingeschreven te worden voor de betreffende opleiding in het studiejaar 2021-2022.
• Ondergetekenden verklaren aan De Haagse Hogeschool onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant te staan voor het nakomen van de betaling van het collegegeld
van het studiejaar 2021-2022 voor de in dit formulier genoemde student.
• De werkgever en de student (en/of ouder/voogd) zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en tijdige betaling van het collegegeld.
• De student verklaart akkoord te zijn dat werkgever het collegegeld 2021-2022 voor hem/haar voldoet en dat De Haagse Hogeschool omtrent betaling collegegeld
informatie kan verstrekken aan de werkgever.
• Als blijkt dat de student niet in aanmerking komt voor het wettelijk tarief collegegeld, wordt het instellingstarief in rekening gebracht (z.o.z.).

Voor akkoord:

Datum:

Blok 1 én blok 2 moeten altijd getekend worden! 						 							
Blok 1 Handtekening werkgever:
(altijd ondertekenen)

Blok 2 Handtekening student:
(altijd ondertekenen)

Blok 3 Handtekening ouder/voogd:
(indien de student jonger dan 18 jaar is)

Stempel werkgever:
(verplicht)			
											
											
Retouradres: De Haagse Hogeschool
t.a.v. Centrale Studenten Inschrijving
Postbus 13336, 2501 EH Den Haag
Of per e-mail: csi@hhs.nl of inleveren bij
Student Services Desk in OV 1.02

Geen stempel? Lees de toelichting.
Na ondertekening van deze garantieverklaring zullen wij een factuur toesturen.

Dit formulier dient vóór 1 september 2021 – volledig ingevuld en ondertekend – door
de afdeling Centrale Studenten Inschrijving van De Haagse Hogeschool te zijn ontvangen.
Bij niet tijdige retournering kan geen inschrijving plaatsvinden.

Toelichting garantieverklaring betaling collegegeld 2021-2022
Invullen formulier
Met dit formulier regel je de betaling van het collegegeld voor het studiejaar 2021-2022 door je werkgever. Die verklaart hiermee onherroepelijk en
onvoorwaardelijk garant te staan voor de betaling van het collegegeld. Na ontvangst van dit formulier stuurt De Haagse Hogeschool een factuur voor het
collegegeld aan je werkgever. Overigens blijf je zelf ook verantwoordelijk voor de tijdige en volledige betaling van het collegegeld.
Vul op dit formulier de gegevens van je werkgever en die van jezelf in. Geef aan welk collegegeldbedrag je verschuldigd bent (zie de alinea Hoogte
collegegeld). Als je hier niets aankruist, bepaalt De Haagse Hogeschool welk collegegeldbedrag op jou van toepassing is, op basis van de bij ons
bekende gegevens.
Het formulier moet worden ondertekend door je werkgever (blok 1) en door jezelf (blok 2). Ben je minderjarig, dan moet een ouder of voogd het formulier
ondertekenen in blok 3. Op het formulier moet ook een stempel van je werkgever worden geplaatst. Heeft je werkgever geen stempel? Voeg dan een
brief bij op officieel briefpapier van je bedrijf.

Hoogte collegegeld
Het wettelijk collegegeld in 2021-2022 bedraagt € 1.084,-. Het instellingscollegegeld bedraagt € 7.391,-. Het gehalveerd wettelijk collegegeld
bedraagt € 542,-.
Op www.dehaagsehogeschool.nl/collegegeld kun je vinden welk tarief op jou van toepassing is.
Kruis op de voorkant van dit formulier aan welk collegegeldtarief je verschuldigd bent.
•	Heb je niet de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (zie website)? Mogelijk kom je in aanmerking voor het
wettelijk tarief van € 1.084,-. Maar om je situatie goed te kunnen beoordelen, hebben wij extra documenten van je nodig. Nadat je je verzoek tot
inschrijving hebt ingediend, nemen we contact met je op om te vertellen welke documenten dit zijn.
•	Blijk je uiteindelijk niet aan alle voorwaarden voor het wettelijk collegegeld te voldoen (zie website), dan passen wij je tarief automatisch aan naar het
instellingscollegegeld. Je ontvangt hierover bericht als dit het geval blijkt te zijn.
•	Blijk je uiteindelijk niet aan alle voorwaarden voor het gehalveerd wettelijk collegegeld (zie website) te voldoen, dan passen wij je tarief automatisch
aan naar het wettelijk collegegeld. Je ontvangt hierover bericht als dit het geval blijkt te zijn.

Wil je liever zelf het collegegeld betalen?
Als je zelf het collegegeld wilt betalen, vul dan niet dit formulier in. Vul in plaats daarvan via Studielink de digitale machtiging in.
Meer informatie hiervoor vind je op www.dehaagsehogeschool.nl/collegegeld.

Verdere vragen?
Op www.dehaagsehogeschool.nl/inschrijving vind je alle informatie over de inschrijfprocedure bij De Haagse Hogeschool. Als je hier het antwoord op je
vraag niet kunt vinden, kun je contact opnemen met de Centrale Studenten Inschrijving (CSI). De contactgegevens van CSI vind je ook op deze website.

