
Naam

Geboortedatum

Voornamen

Postcode

Telefoon privé

Plaats

m

v

Persoonlijke gegevens

Roepnaam

Adres

Geboorteplaats

Telefoon mobiel

E-mail privé

Vakkeuze

In te vullen door 
secretariaat 

Naam vak Vakcode

Aantal EC's Coördinator

Contractnummer

Studentnummer

Werkgever

Groep         Start           Einde

Groep         Start           Einde

Naam vak Vakcode

Aantal EC's Coördinator

Contractnummer

Studentnummer

Executive Master of Finance and Control
Executive Internal Auditing Programme 
Post-Master Accountancy
N.v.t.
Anders, nl

Deze cursus(sen) volg ik in het kader van één van de volgende opleidingen:

Executive programme Bedrijfskunde 
Accountancy in deeltijd
Control in deeltijd
Executive Master Actuarial Sciences

Amsterdam Business School

zoals in paspoort vermeld

Als u al eerder inge-
schreven heeft gestaan 
aan de Universiteit van 
Amsterdam als reguliere 
schakel- bachelor -of 
masterstudent, óf indien 
u voor studiejaar 2012-
2013 in Studielink staat 
aangemeld voor een 
opleiding aan de UvA, 
dan dient u hieronder 
uw UvA studentnummer 
in te vullen.

Studentnummer

CEB

Contractonderwijs Economie & Bedrijfskunde 201 -201

Als u al eerder inge- 
schreven heeft gestaan 
aan de Universiteit van 
Amsterdam als reguliere 
schakel- bachelor -of 
masterstudent, óf indien 
u voor studiejaar 2016- 
201  in Studielink staat 
aangemeld voor een 
opleiding aan de UvA, 
dan dient u hieronder 
uw UvA studentnummer 
in te vullen.

Anders, nl

Naam

Geboortedatum

Voornamen

Postcode

Telefoon privé

Plaats

m

v

Persoonlijke gegevens

Roepnaam

Adres

Geboorteplaats

Telefoon mobiel

E-mail privé

Vakkeuze

deze vermeld staan in de studiegids 2010-2011.
In te vullen door 
secretariaat KHO

Naam vak Vakcode

Aantal EC's Coördinator

Contractnummer

Studentnummer

Werkgever

deze vermeld staan in de studiegids 2011-2012.

Wordt gevolgd in de periode blok  1 2 3 4 5 6      van semerster  1 2 

Groep         Start   Einde

Groep         Start   Einde

Naam vak Vakcode

Aantal EC's Coördinator

Contractnummer

Studentnummer

Wordt gevolgd in de periode blok  1 2 3 4 5 6      van semerster  1 2 

Executive Master of Finance and Control
Executive Internal Auditing Programme 
Post-Master Accountancy
N.v.t.
Anders, nl

Deze cursus(sen) volg ik in het kader van één van de volgende opleidingen:

Executive programme Bedrijfskunde 
Accountancy in deeltijd
Control in deeltijd
Executive Master Actuarial Sciences

Amsterdam Business School

zoals in paspoort vermeld

Als u al eerder inge-
schreven heeft gestaan
aan de Universiteit van
Amsterdam als reguliere
schakel- bachelor -of
masterstudent, óf indien
u voor studiejaar 2012-
2013 in Studielink staat
aangemeld voor een
opleiding aan de UvA,
dan dient u hieronder
uw UvA studentnummer
in te vullen.

Studentnummer

van semester

van semester

deze vermeld staan in de studiegids 2012-2013.

Executive Programme in Management Studies

Executive Master Actuarial Sciences
Amsterdam IT-Audit Programme

N.v.t.

6 7

7

Hieronder geeft u aan welke vakken u wilt volgen aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, zoals deze ver-
meld staan in de studiegids en het rooster 2016-2017. Geef tevens aan welke werkgroep uw voorkeur heeft.

Wordt gevolgd in: Semester 1        blok 1       2       3       of Semester 2        blok 4       5       6        

Wordt gevolgd in: Semester 1        blok 1       2       3       of Semester 2        blok 4       5       6        



Deficientievakken EMFC/PMA/AITAP/EIAP

Hieronder volgt een overzicht van vakken die speciaal in het kader van de bovenstaande Register opleidingen worden aangeboden. 
U kunt aanvinken welke vakken u dient te volgen.

AIS Princip s najaar 201 , vakcode 4900 - € 1.000
AIS zomer 201 , vakcode 4900 - € 1.000
Bedrijfsadministratie, vakcode 3000 - € 750

0
Ondernemingsrecht, vakcode 66PMA0150 - € 750
Vermogensrecht, vakcode 66PMA0147 - € 750

Naam bedrijf/organisatie

Contactpersoon

Factuuradres (indien afwijkend)

Aanmeldingsvoorwaarden

Postadres

Postcode Plaats

Telefoon

Datum

Plaats

Handtekening werkgever + firmastempe

Afdeling (eventueel PO nummer)

Akkoordverklaring deelnemer

Inzending

Universiteit van Amsterdam
Amsterdam Business School
KHO Office
Plantage Muidergracht 12 
1018 TV  Amsterdam
T 020 525 4056
F 020 525 5092
kho-abs@uva.nl
www.abs.uva.nl/kho

Datum

Plaats

Handtekening

Ik ga akkoord met bovenstaande aanmeldingsvoorwaarden (en zoals deze zijn vermeld in de FEB 
studiegids 2010-2011) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Gelieve dit formulier tezamen met een kopie van uw paspoort en een kopie van uw diploma of certificaat 
van de hoogst genoten opleiding of de toelatingsbrief van uw vervolgopleiding te sturen naar:
Gelieve dit formulier tezamen met een kopie van uw paspoort en een kopie van uw diploma  
(hoogst genoten opleiding) of de toelatingsbrief van uw vervolgopleiding te sturen naar:

Ik ga akkoord met bovenstaande aanmeldingsvoorwaarden (en zoals deze zijn vermeld in de FEB
studiegids 2011-2012) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

1 A. De inschrijving is definitief, zodra uw formulier door ons is ontvangen.
1 B. In tegenstelling tot het in artikel 1 A gestelde, kan het zijn dat u niet geplaatst kan worden in de werkgroepen en/of het hoorcollege van het

door u gekozen vak. Uw inschrijving zal dan worden tenietgedaan en het eventueel reeds betaalde cursusgeld zal geheel worden teruggestort.
2.  Het collegegeld is gebaseerd op het aantal te behalen studiepunten (EC’s). Het tarief is € 150,- per EC en is inclusief tentamengeld. Voor uitsluitend

het afleggen van een tentamen of het volgen van colleges is het totale  bedrag verschuldigd. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld.
3. Uiterlijk twee weken na uw aanmelding ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.

volledige cursusgeld in rekening worden gebracht.
5.  Enkele weken na uw inschrijving, ontvangt u een collegekaart. Deze pas – in combinatie met uw identiteitsbewijs – geldt als bewijs van

inschrijving bij colleges en tentamens.
6.  Uw inschrijving voor een vak geeft het recht tot het volgen van één collegereeks en het afleggen van één tentamen en één hertentamen

gedurende collegejaar 2012-2013. Indien u tijdens dit jaar het vak na aflegging van beide tentamens niet heeft behaald, of indien u geen gebruik
maakt van één of beide tentamenkansen tijdens het jaar en als gevolg daarvan het vak niet afrondt, dan dient u zich, wanneer u het vak alsnog
wilt behalen, in het opeenvolgende collegejaar opnieuw in te schrijven voor het vak tegen het daartoe geldende tarief.

7. De student blijft, te allen tijde, eindverantwoordelijk voor de tijdige betaling van facturen die vanuit de administratie van Kort Hoger Onderwijs
worden toegezonden, ongeacht de eventuele (gedeeltelijke) vergoeding van studiekosten die de student met zijn/haar werkgever (of anderen)
is overeengekomen.

studiegids 2012-2013) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening werkgever + firmastempel

T 020 525 5225
kho-abs@uva.nl
http://abs.uva.nl/programmes/modular-courses-in-business-kort-hoger-onderwijs/kort-hoger-onderwijs-kho.html

Naam bedrijf/organisatie

Contactpersoon

Factuuradres (indien afwijkend)

Aanmeldingsvoorwaarden

Postadres

Postcode Plaats

Telefoon

Datum

Plaats

Handtekening werkgever + firmastempe

Afdeling (eventueel PO nummer)

Akkoordverklaring deelnemer

Inzending

Universiteit van Amsterdam
Amsterdam Business School
KHO Office
Plantage Muidergracht 12 
1018 TV  Amsterdam
T 020 525 4056
F 020 525 5092
kho-abs@uva.nl
www.abs.uva.nl/kho

Datum

Plaats

Handtekening

Ik ga akkoord met bovenstaande aanmeldingsvoorwaarden (en zoals deze zijn vermeld in de FEB 
studiegids 2010-2011) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Gelieve dit formulier tezamen met een kopie van uw paspoort en een kopie van uw diploma of certificaat 
van de hoogst genoten opleiding of de toelatingsbrief van uw vervolgopleiding te sturen naar:
Gelieve dit formulier tezamen met een kopie van uw paspoort en een kopie van uw diploma  
(hoogst genoten opleiding) of de toelatingsbrief van uw vervolgopleiding te sturen naar:

Ik ga akkoord met bovenstaande aanmeldingsvoorwaarden (en zoals deze zijn vermeld in de FEB
studiegids 2011-2012) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

1 A. De inschrijving is definitief, zodra uw formulier door ons is ontvangen.   
1 B. In tegenstelling tot het in artikel 1 A gestelde, kan het zijn dat u niet geplaatst kan worden in de werkgroepen en/of het hoorcollege van het

door u gekozen vak. Uw inschrijving zal dan worden tenietgedaan en het eventueel reeds betaalde cursusgeld zal geheel worden teruggestort.
2.  Het collegegeld is gebaseerd op het aantal te behalen studiepunten (EC’s). Het tarief is € 150,- per EC en is inclusief tentamengeld. Voor uitsluitend

het afleggen van een tentamen of het volgen van colleges is het totale  bedrag verschuldigd. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld.
3. Uiterlijk twee weken na uw aanmelding ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.

volledige cursusgeld in rekening worden gebracht.
5.  Enkele weken na uw inschrijving, ontvangt u een collegekaart. Deze pas – in combinatie met uw identiteitsbewijs – geldt als bewijs van

inschrijving bij colleges en tentamens.
6.  Uw inschrijving voor een vak geeft het recht tot het volgen van één collegereeks en het afleggen van één tentamen en één hertentamen

gedurende collegejaar 2012-2013. Indien u tijdens dit jaar het vak na aflegging van beide tentamens niet heeft behaald, of indien u geen gebruik
maakt van één of beide tentamenkansen tijdens het jaar en als gevolg daarvan het vak niet afrondt, dan dient u zich, wanneer u het vak alsnog
wilt behalen, in het opeenvolgende collegejaar opnieuw in te schrijven voor het vak tegen het daartoe geldende tarief.

7. De student blijft, te allen tijde, eindverantwoordelijk voor de tijdige betaling van facturen die vanuit de administratie van Kort Hoger Onderwijs
worden toegezonden, ongeacht de eventuele (gedeeltelijke) vergoeding van studiekosten die de student met zijn/haar werkgever (of anderen)
is overeengekomen.

studiegids 2012-2013) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening werkgever + firmastempel

T 020 525 5225
kho-abs@uva.nl
http://abs.uva.nl/programmes/modular-courses-in-business-kort-hoger-onderwijs/kort-hoger-onderwijs-kho.html

1. Alleen volledig  ingevulde  en ondertekende formulieren worden  in behandeling genomen.
2.  Het collegegeld is gebaseerd op het aantal te behalen studiepunten (EC’s). Het tarief is € 150,- per EC en is inclusief tentamengeld. Voor uitsluitend het afleggen 

van een tentamen of het volgen van colleges is het totale bedrag verschuldigd. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld.
3. Uiterlijk twee weken na uw aanmelding ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.
4.  Afmelding kan alléén schriftelijk geschieden en is alléén mogelijk indien de colleges van het gekozen vak nog niet zijn begonnen. De administratiekosten, bij 

afmelding, bedragen € 75,-. Zodra de colleges van start zijn gegaan is afmelding niet meer mogelijk en zal het volledige cursusgeld in rekening worden gebracht. 
Expliciet wordt gesteld dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om te controleren of u aan de gestelde ingangseisen van het te volgen voldoet. Indien na aan-
vang van het onderwijs blijkt dat u niet aan de ingangseisen voldoet, dan volgt er in geen geval restitutie.

5.  

6 A.   Uw inschrijving voor een vak geeft het recht tot het volgen van onderwijs gedurende het onderwijsblok waarvoor u zich heeft ingeschreven  en het afleggen van 
het aansluitende tentamen en eventueel het daaropvolgende hertentamen. Indien u het vak na aflegging van het aansluitende tentamen en daaropvolgende 
hertentamen niet heeft behaald, of indien u geen gebruik maakt van één of beide tentamenkansen en als gevolg daarvan het vak niet afrondt, dan dient u zich, 
wanneer u het vak alsnog wilt behalen opnieuw in te schrijven voor het vak tegen het daartoe geldende tarief.

6 B.  Expliciet wordt gesteld dat er geen mogelijkheid bestaat tot deelname aan extra tentamens dan wel herkansingen die ontstaan doordat vakken binnen het 
 collegejaar in meerdere onderwijsperiodes  worden aangeboden – tenzij het volledige cursusgeld voor het betreffende vak nogmaals wordt voldaan.
7.   De student blijft, te allen tijde, eindverantwoordelijk voor de tijdige betaling van facturen die vanuit de administratie van Contractonderwijs Economie & Bedrijfs-

kunde worden toegezonden, ongeacht de eventuele (gedeeltelijke) vergoeding van studiekosten die de student met zijn/haar werkgever (of anderen).

Handtekening werkgever + firmastempel

Naam bedrijf/organisatie

Contactpersoon

Aanmeldingsvoorwaarden

Postadres

Postcode Plaats

Telefoon

Datum

Plaats

Handtekening werkgever + firmastempe

Afdeling (eventueel PO nummer)

Akkoordverklaring deelnemer

Inzending

Universiteit van Amsterdam
Amsterdam Business School
KHO Office
Plantage Muidergracht 12 
1018 TV  Amsterdam
T 020 525 4056
F 020 525 5092
kho-abs@uva.nl
www.abs.uva.nl/kho

Datum

Plaats

Handtekening

Ik ga akkoord met bovenstaande aanmeldingsvoorwaarden (en zoals deze zijn vermeld in de FEB 
studiegids 2010-2011) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Gelieve dit formulier tezamen met een kopie van uw paspoort en een kopie van uw diploma of certificaat 
van de hoogst genoten opleiding of de toelatingsbrief van uw vervolgopleiding te sturen naar:
Gelieve dit formulier tezamen met een kopie van uw paspoort en een kopie van uw diploma  
(hoogst genoten opleiding) of de toelatingsbrief van uw vervolgopleiding te sturen naar:

Ik ga akkoord met bovenstaande aanmeldingsvoorwaarden (en zoals deze zijn vermeld in de FEB
studiegids 2011-2012) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

1 A. De inschrijving is definitief, zodra uw formulier door ons is ontvangen.
1 B. In tegenstelling tot het in artikel 1 A gestelde, kan het zijn dat u niet geplaatst kan worden in de werkgroepen en/of het hoorcollege van het

door u gekozen vak. Uw inschrijving zal dan worden tenietgedaan en het eventueel reeds betaalde cursusgeld zal geheel worden teruggestort.
2.  Het collegegeld is gebaseerd op het aantal te behalen studiepunten (EC’s). Het tarief is € 150,- per EC en is inclusief tentamengeld. Voor uitsluitend

het afleggen van een tentamen of het volgen van colleges is het totale  bedrag verschuldigd. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld.
3. Uiterlijk twee weken na uw aanmelding ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.
4.  Afmelding kan alléén schriftelijk geschieden en is alléén mogelijk indien de colleges van het gekozen vak nog niet zijn begonnen.

De administratiekosten, bij afmelding, bedragen € 75,-. Zodra de colleges van start zijn gegaan is afmelding niet meer mogelijk en zal het
volledige cursusgeld in rekening worden gebracht.

6.  Uw inschrijving voor een vak geeft het recht tot het volgen van één collegereeks en het afleggen van één tentamen en één hertentamen
gedurende collegejaar 2012-2013. Indien u tijdens dit jaar het vak na aflegging van beide tentamens niet heeft behaald, of indien u geen gebruik
maakt van één of beide tentamenkansen tijdens het jaar en als gevolg daarvan het vak niet afrondt, dan dient u zich, wanneer u het vak alsnog
wilt behalen, in het opeenvolgende collegejaar opnieuw in te schrijven voor het vak tegen het daartoe geldende tarief.

7. De student blijft, te allen tijde, eindverantwoordelijk voor de tijdige betaling van facturen die vanuit de administratie van Kort Hoger Onderwijs
worden toegezonden, ongeacht de eventuele (gedeeltelijke) vergoeding van studiekosten die de student met zijn/haar werkgever (of anderen)
is overeengekomen.

studiegids 2012-2013) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening werkgever + firmastempel

T 020 525 5225
kho-abs@uva.nl
http://abs.uva.nl/programmes/modular-courses-in-business-kort-hoger-onderwijs/kort-hoger-onderwijs-kho.html

Naam bedrijf/organisatie

Contactpersoon

Factuuradres (indien afwijkend)

Aanmeldingsvoorwaarden

Postadres

Postcode Plaats

Telefoon

Datum

Plaats

Handtekening werkgever + firmastempe

Afdeling (eventueel PO nummer)

Akkoordverklaring deelnemer

Inzending

Universiteit van Amsterdam
Amsterdam Business School
KHO Office
Plantage Muidergracht 12 
1018 TV  Amsterdam
T 020 525 4056
F 020 525 5092
kho-abs@uva.nl
www.abs.uva.nl/kho

Datum

Plaats

Handtekening

Ik ga akkoord met bovenstaande aanmeldingsvoorwaarden (en zoals deze zijn vermeld in de FEB 
studiegids 2010-2011) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Gelieve dit formulier tezamen met een kopie van uw paspoort en een kopie van uw diploma of certificaat 
van de hoogst genoten opleiding of de toelatingsbrief van uw vervolgopleiding te sturen naar:
Gelieve dit formulier tezamen met een kopie van uw paspoort en een kopie van uw diploma  
(hoogst genoten opleiding) of de toelatingsbrief van uw vervolgopleiding te sturen naar:

Ik ga akkoord met bovenstaande aanmeldingsvoorwaarden (en zoals deze zijn vermeld in de FEB
studiegids 2011-2012) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

1 A. De inschrijving is definitief, zodra uw formulier door ons is ontvangen.
1 B. In tegenstelling tot het in artikel 1 A gestelde, kan het zijn dat u niet geplaatst kan worden in de werkgroepen en/of het hoorcollege van het

door u gekozen vak. Uw inschrijving zal dan worden tenietgedaan en het eventueel reeds betaalde cursusgeld zal geheel worden teruggestort.
2.  Het collegegeld is gebaseerd op het aantal te behalen studiepunten (EC’s). Het tarief is € 150,- per EC en is inclusief tentamengeld. Voor uitsluitend

het afleggen van een tentamen of het volgen van colleges is het totale  bedrag verschuldigd. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld.
3. Uiterlijk twee weken na uw aanmelding ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.
4.  Afmelding kan alléén schriftelijk geschieden en is alléén mogelijk indien de colleges van het gekozen vak nog niet zijn begonnen.

De administratiekosten, bij afmelding, bedragen € 75,-. Zodra de colleges van start zijn gegaan is afmelding niet meer mogelijk en zal het
volledige cursusgeld in rekening worden gebracht.

5.  Enkele weken na uw inschrijving, ontvangt u een collegekaart. Deze pas – in combinatie met uw identiteitsbewijs – geldt als bewijs van

gedurende collegejaar 2012-2013. Indien u tijdens dit jaar het vak na aflegging van beide tentamens niet heeft behaald, of indien u geen gebruik
maakt van één of beide tentamenkansen tijdens het jaar en als gevolg daarvan het vak niet afrondt, dan dient u zich, wanneer u het vak alsnog
wilt behalen, in het opeenvolgende collegejaar opnieuw in te schrijven voor het vak tegen het daartoe geldende tarief.

7. De student blijft, te allen tijde, eindverantwoordelijk voor de tijdige betaling van facturen die vanuit de administratie van Kort Hoger Onderwijs
worden toegezonden, ongeacht de eventuele (gedeeltelijke) vergoeding van studiekosten die de student met zijn/haar werkgever (of anderen)
is overeengekomen.

studiegids 2012-2013) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening werkgever + firmastempel

T 020 525 5225
kho-abs@uva.nl
http://abs.uva.nl/programmes/modular-courses-in-business-kort-hoger-onderwijs/kort-hoger-onderwijs-kho.html

Naam bedrijf/organisatie

Contactpersoon

Factuuradres (indien afwijkend)

Aanmeldingsvoorwaarden

Postadres

Postcode Plaats

Telefoon

Datum

Plaats

Handtekening werkgever + firmastempe

Afdeling (eventueel PO nummer)

Akkoordverklaring deelnemer

Inzending

Universiteit van Amsterdam
Amsterdam Business School
KHO Office
Plantage Muidergracht 12 
1018 TV  Amsterdam
T 020 525 4056
F 020 525 5092
kho-abs@uva.nl
www.abs.uva.nl/kho

Datum

Plaats

Handtekening

Ik ga akkoord met bovenstaande aanmeldingsvoorwaarden (en zoals deze zijn vermeld in de FEB 
studiegids 2010-2011) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Gelieve dit formulier tezamen met een kopie van uw paspoort en een kopie van uw diploma of certificaat (hoogst genoten 
opleiding) of de toelatingsbrief van uw vervolgopleiding per email te sturen naar:

Ik ga akkoord met bovenstaande aanmeldingsvoorwaarden (en zoals deze zijn vermeld in de FEB
studiegids 2011-2012) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

1 A. De inschrijving is definitief, zodra uw formulier door ons is ontvangen.
1 B. In tegenstelling tot het in artikel 1 A gestelde, kan het zijn dat u niet geplaatst kan worden in de werkgroepen en/of het hoorcollege van het

door u gekozen vak. Uw inschrijving zal dan worden tenietgedaan en het eventueel reeds betaalde cursusgeld zal geheel worden teruggestort.
2.  Het collegegeld is gebaseerd op het aantal te behalen studiepunten (EC’s). Het tarief is € 150,- per EC en is inclusief tentamengeld. Voor uitsluitend

het afleggen van een tentamen of het volgen van colleges is het totale  bedrag verschuldigd. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld.
3. Uiterlijk twee weken na uw aanmelding ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.
4.  Afmelding kan alléén schriftelijk geschieden en is alléén mogelijk indien de colleges van het gekozen vak nog niet zijn begonnen.

De administratiekosten, bij afmelding, bedragen € 75,-. Zodra de colleges van start zijn gegaan is afmelding niet meer mogelijk en zal het
volledige cursusgeld in rekening worden gebracht.

5.  Enkele weken na uw inschrijving, ontvangt u een collegekaart. Deze pas – in combinatie met uw identiteitsbewijs – geldt als bewijs van

gedurende collegejaar 2012-2013. Indien u tijdens dit jaar het vak na aflegging van beide tentamens niet heeft behaald, of indien u geen gebruik
maakt van één of beide tentamenkansen tijdens het jaar en als gevolg daarvan het vak niet afrondt, dan dient u zich, wanneer u het vak alsnog
wilt behalen, in het opeenvolgende collegejaar opnieuw in te schrijven voor het vak tegen het daartoe geldende tarief.

7. De student blijft, te allen tijde, eindverantwoordelijk voor de tijdige betaling van facturen die vanuit de administratie van Kort Hoger Onderwijs
worden toegezonden, ongeacht de eventuele (gedeeltelijke) vergoeding van studiekosten die de student met zijn/haar werkgever (of anderen)
is overeengekomen.

studiegids 2012-2013) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening werkgever + firmastempel

T 020 525 5225
kho-abs@uva.nl
http://abs.uva.nl/programmes/modular-courses-in-business-kort-hoger-onderwijs/kort-hoger-onderwijs-kho.html

Ik ga akkoord met bovenstaande aanmeldingsvoorwaarden (en zoals deze zijn vermeld in de FEB
studiegids 201 -201 ) en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

ceb-abs@uva.nl     

Voor meer informatie: 

www.abs.uva.nl/ceb
T 020 525 5630
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Enkele weken na uw inschrijving kunt u een collegekaart aanvragen; u ontvangt verdere informatie hierover nadat uw inschrijfformulier in behandeling is
genomen. Deze pas - in combinatie met uw identiteitsbewijs - geldt als bewijs van inschrijving bij colleges en tentamens.

Het tarief voor collegejaar 2016-2017 is 200,- per EC en is inclusief tentamengeld. 
Voor uitsluitend het afleggen van een tentamen of het volgen van colleges is het totale bedrag verschuldigd. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld.
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