Vzw UC Limburg met maatschappelijke zetel Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw B,
bus 1, 3590 Diepenbeek opereert onder de merknaam UC Leuven-Limburg. UC LeuvenLimburg is de benaming voor het samenwerkingsverband van 2 vzw’s die operationeel als
1 geheel fungeren: vzw UC Limburg en vzw UC Leuven.
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Studentennr: R ∟∟∟∟∟∟∟

STANDAARDOVEREENKOMST GESPREIDE BETALING

ENKEL TE GEBRUIKEN VOOR STUDIEGELD + EXTRA STUDIEKOSTEN 2019-2020
ENKEL VOOR STUDENTEN LUCA C-MINE

Academiejaar 2019-2020
Ik, ondergetekende (= student)
Naam:………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………….
Opleiding: …………………………………………………………………………………….
GSM:………………………………………………………………………………...…………
Persoonlijk e-mail adres …………………………………………...………………………
Bankrek.nr student …..…………………………………………BIC……………………….
wens gebruik te maken van een gespreide betaling voor mijn studiegeld (en extra
studiekosten) van dit academiejaar (2019-2020) voor een bedrag van €………………
1. Ik zal mijn studiegeld afbetalen aan UC Limburg vzw in ……... (aantal) aflossingen
volgens onderstaand afbetalingsplan:
Uiterste stortingsdatum

Bedrag

(gelieve de data niet aan te
passen)

15 november 2019

€

15 december 2019

€

15 januari 2020

€

15 februari 2020

€

15 maart 2020

€

15 april 2020

€

Totaal

€

Ontvangst betaling
(bestemd voor Sociale
Dienst)

op bankrekeningnummer BE56 3631 0824 7188 (BIC BBRUBEBB) met de
mededeling :
“Naam Voornaam – 000/39”
!! DIT IS GEEN DOMICILIËRING !!
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2. Ik zal onmiddellijk de Sociale Dienst contacteren als ik het overeengekomen
afbetalingsplan niet kan volgen, zodat de overeenkomst kan aangepast worden.
3. Ook als ik mij uitschrijf, moet ik het afbetalingsplan verder volgen. Ik contacteer de
Sociale Dienst binnen de maand na uitschrijving om het contract te herzien. Zo niet
heeft de Sociale Dienst het recht om onmiddellijk het hele openstaande saldo op te
eisen.
4. Ik informeer de Sociale Dienst over elke wijziging in mijn studies of van mijn domicilie
of verblijfsadres.

Ik verklaar dat ik kan voldoen aan de voorwaarden van deze overeenkomst.
Indien ik mij niet houd aan de voorwaarden van deze overeenkomst, kan ik in de
toekomst geen gespreide betaling vanwege UC Limburg vzw Sociale Dienst
meer bekomen.
Ik had reeds eerder een gespreide betaling via UC Limburg vzw Sociale Dienst:
Neen
Ja, in academiejaar: ………………………………….

De Sociale Dienst controleert de correcte terugbetaling van eerdere overeenkomsten met de Sociale
Dienst, alvorens deze overeenkomst uit te voeren. In geval van niet-uitvoering zal de student verwittigd
worden.

De volgende betalingsvoorwaarde is op deze afbetalingsovereenkomst van toepassing:
Bij niet-betaling of niet-volledige betaling op de vervaldag, zal het openstaand saldo meteen
opeisbaar zijn. Bovendien zal het van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire en
onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een
minimum van € 100,00, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van
rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet zonder dat hiertoe
een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige
maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van
kosten, interesten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de
hoofdsaldi.
In geval van geschil of invordering langs gerechtelijke weg zijn uitsluitend de rechtbanken van
Hasselt bevoegd en zal toepassing gemaakt worden van het Belgische recht.

Ik heb deze betalingsvoorwaarden gelezen en aanvaard.
Opgemaakt te Diepenbeek op …..…/…..…/…………. in 2 exemplaren waarvan elke partij
erkent er één te hebben ontvangen.
Deze overeenkomst wordt ondertekend voor akkoord door:
UC Limburg vzw

De student

Naam + handtekening medewerker

Naam + handtekening student

Mail dit document naar socialedienst.limburg@ucll.be samen
met je factuur/rekeningoverzicht. Vergeet niet te ondertekenen!
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