Stappenplan – Betaling vestigingsland binnen SEPA
gebied – Digitale machtiging
Let op: Je kunt alleen met digitale machtiging betalen als je een bankrekening hebt in het SEPA
gebied. Welke landen (naast Nederland) in het SEPA gebied liggen, vind je hier. Als iemand anders
(bijvoorbeeld je vader/moeder) voor je gaat betalen, dan moet deze persoon ook een rekening in het
SEPA gebied EN een eigen DigiD hebben.


 Stap 1: Ga naar ‘Mijn To Do lijst’ en klik op ‘Voer je betaalgegevens in’. (Dit is pas mogelijk nadat
je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan voor de opleiding en je onderwijsinstelling deze optie
heeft opengezet).

 Stap 2: Selecteer het vestigingsland van je bank. Je kunt alleen met digitale machtiging betalen als
je een bankrekening hebt binnen het SEPA gebied. Dit wordt automatisch gecontroleerd.

Vestigingsland bank binnen SEPA gebied –digitale machtigingWANNEER JIJZELF BETAALT:
 Stap 3: Nadat je het land hebt ingevuld kies je voor de betaalwijze ‘Digitale machtiging’ en voor ‘Ik
betaal zelf’. Geef ook aan of je het collegegeld in termijnen wilt betalen of in één keer.

 Stap 4: Vul je voor- en achternaam in zoals ze op je pasje staan bij ‘Voor- en achternaam
rekeninghouder’. Vul daaronder je BIC en IBAN code in. Als je deze niet weet, dan kun je ze heel
eenvoudig opvragen via deze website of via de link onder ‘Gegevens rekeninghouder’ in Studielink. 
Vul je adresgegevens in wanneer deze niet al automatisch zijn ingevuld. Bij sommige instellingen
moet je nog een of meerdere instellingsspecifieke vragen beantwoorden. Als je dat hebt gedaan klik
je op ‘Bevestigen’.

Let op: Je hebt nu de betaalgegevens ingevuld, maar de digitale machtiging is nog niet bevestigd!

 Stap 5: Zodra je de digitale machtiging kunt bevestigen ontvang je opnieuw bericht en krijg je een
nieuwe To Do actie <Bevestig je digitale machtiging>. Ga naar Mijn Studielink – Mijn To Do Lijst en
klik op ‘Bevestig je digitale machtiging’

 Stap 6: In de nieuwe pagina opent jouw digitale machtigingsovereenkomst met daarin de hoogte
van het collegegeld. Controleer nogmaals alle gegevens en zet vervolgens een vinkje onderaan de
pagina bij ‘Ik verklaar hierbij…’ en druk op ‘Bevestigen’.

WANNEER IEMAND ANDERS BETAALT:
 Stap 3: Nadat je het land hebt ingevuld kies je voor de betaalwijze ‘Digitale machtiging’ en voor
‘Iemand anders betaalt’. Geef ook aan of deze persoon het collegegeld in termijnen of in één keer wil
betalen.

Bij sommige instellingen moet je nog een of meerdere instellingsspecifieke vragen beantwoorden.
Als je dat hebt gedaan klik je op ‘Bevestigen’.

 Stap 4: Jij (de student) zult nu een e-mail ontvangen op het door jou opgegeven e-mail adres.
Hierin staan instructies hoe degene die jouw collegegeld zal betalen, de digitale machtiging kan
bevestigen. Stuur de e-mail direct door aan deze persoon en vraag hem of haar de machtiging zo
spoedig mogelijk te bevestigen. Deze persoon heeft hiervoor zijn of haar DigiD gegevens nodig.
Totdat de digitale machtiging bevestigd is, heb je in je Mijn To Do Lijst een actie ‘Digitale machtiging
laten bevestigen’. Als je deze aanklikt kun je opnieuw het bericht met instructies doorsturen aan
degene die jouw collegegeld gaat betalen.

 Stap 5: Let op, zorg dat alle Studielink vensters gesloten zijn voordat de derde de machtiging gaat
bevestigen. De persoon die het collegegeld zal betalen opent de link in de e-mail, logt in met
zijn/haar DigiD en vult de activeringscode in (niet overtypen, maar kopiëren/plakken om fouten te
voorkomen). De pagina ‘Digitale machtiging bevestigen’ opent. Hier vult de persoon die gaat betalen
alle gevraagde gegevens in en drukt op ‘Bevestigen’.

 Stap 7: Er volgt nu een overzicht van de afgegeven machtiging. Als alles klopt, vink dan het ‘Ik
verklaar hierbij…’ vinkje aan en klik op ‘Bevestigen’.

