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SD 2a
Academiejaar 2018-2019

INFORMATIE OVER GESPREIDE BETALING
voor studiegeld (punt 1) of andere studiekosten (punt 2)
Alle studenten van UC Limburg en LUCA C-Mine kunnen een gespreide betaling krijgen
(postgraduaten enkel voor studiegeld en andere schoolrekeningen)
1. Gespreide betaling van het studiegeld (=inschrijvingsgeld)
! Als je recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse Overheid, betaal je verminderd
studiegeld. Ben je niet zeker of je studietoelage krijgt, laat het nakijken bij de Sociale Dienst!
Mogelijkheid 1 : enkel voor studiegeld 2018-2019
Via het document SD 2b kan je zelf een voorstel
gespreide betaling van je studiegeld 2018-2019
opstellen. Hoe doe je dit?
-

-

-

-

Vul het document VOLLEDIG in en dit IN
DRUKLETTERS.
Je kan zelf de totaal te betalen som spreiden over
de verschillende standaard-vervaldata.
Jijzelf (de student!) dient het document te
ondertekenen.
Je bezorgt het document , MET JE
“REKENINGOVERZICHT/FACTUUR”, in het
Stuvohuis of via socialedienst.limburg@ucll.be.
Bij goedkeuring door de Sociale Dienst, wordt het
studiegeld betaald aan de school en sturen we jou
een door de Sociale Dienst ondertekend
exemplaar van de overeenkomst gespreide
betaling terug.
Jij betaalt aan ons terug volgens het
overeengekomen afbetalingsplan op het
rekeningnummer VAN DE SOCIALE DIENST (betaal
niet op het rekeningnummer dat vermeld staat op
je rekeningoverzicht!). De gegevens staan op het
document dat je hebt ingevuld en ondertekend.
Contacteer de Sociale Dienst onmiddellijk als je
het afbetalingsplan niet kan naleven!

Mogelijkheid 2 : als je de
terugbetaling wil spreiden op een
andere manier dan mogelijk via
mogelijkheid 1 OF voor
studiegeld van een ander
academiejaar
Contacteer de Sociale Dienst
(011 180 180 of kom langs in het
Stuvohuis) en we maken in
overleg een afbetalingsplan voor
een gespreide betaling.

2. Gespreide betaling van andere studiekosten (bv waarborg van studentenkamer, aankoop
van laptop, ….)
Contacteer de Sociale Dienst op 011 180 180 of kom langs in het Stuvohuis en we maken in
overleg een afbetalingsplan voor een gespreide betaling.

LET OP!
Ook als je je voortijdig uitschrijft, moet je je gespreide betaling
verder afbetalen. Contacteer de Sociale Dienst onmiddellijk!
Mogelijk krijg je een stuk van je studiegeld terug en wordt je
gespreide betaling aangepast.

