
 

Inkomsten  (in euro’s)           Maandelijks    Eenmalig  Totaal 
Studiefinanciering 1)     

- basisbeurs     

- aanvullende beurs     

- lening     

Collegegeldkrediet 2)     

Vergoeding Ov-jaarkaart 3)    

Onderverhuur kamer     

Eigen bijdrage/spaargeld     

Andere beurzen/fondsen 4)    

Overige inkomsten 5)     

   + 

    

  Totale inkomsten
   

€ 

        
1)  )  Het totaal van de studiefinanciering moet overeenkomen met de maximaal mogelijke studiefinanciering =  basisbeurs, aanvullende beurs en/of lening en 

collegegeldkrediet. Als je geen recht (meer) hebt op een basisbeurs, maar wel op een lening, dan dient het maximaal beschikbare bedrag hier te worden 
ingevuld. Alleen als je helemaal geen recht meer hebt op studiefinanciering, kun je hier € 0,- invullen. Je moet dan toelichten waaróm je geen recht hebt op 
studiefinanciering. Zie voor meer informatie: https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/index.jsp 
2) Dit moet apart bij DUO worden aangevraagd: https://duo.nl/particulier/collegegeld.jsp 
3) Dit moet apart bij de DUO aangevraagd worden, voordat je naar het buitenland gaat: https://duo.nl/particulier/ov-vergoeding-buitenland.jsp 
4) Vermeld hier het bedrag dat je reeds is toegezegd. Je dient apart te vermelden bij welke fondsen je nog een aanvraag hebt lopen.  
5) Bijvoorbeeld verdiensten uit (bij)banen, bijdragen ouder(s) of anderen. 

https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/index.jsp
https://duo.nl/particulier/collegegeld.jsp
https://duo.nl/particulier/ov-vergoeding-buitenland.jsp


 

Uitgaven (in euro’s)            Maandelijks    Eenmalig  Totaal 
Inschrijfgeld 1)         

Visumkosten     

Vaccinaties     

Collegegeld 2)    

Reiskosten:     

- internationaal    

- lokaal    

Verblijfkosten:    

- eten en drinken     

- wonen    

Verzekeringen    

Studiematerialen/kosten 3)     

Persoonlijke uitgaven 4)    

Doorlopende kosten in Nederland5)    

Onvoorzien 6)    

   + 

    

  Totale uitgaven € 

 

1) Soms vragen (meest Amerikaanse) universiteiten een bedrag voordat ze je aanmelding willen behandelen 



 

2) Het collegegeld van de buitenlandse universiteit. 
3) Studieboeken, lab ‘fees’, reiskosten ten behoeve van veldwerk. Zo nodig specificeren. 
4) Uitgaven voor sport, cultuur, lichaamsverzorging, wasserette, etc. 
5) Bijvoorbeeld collegegeld in Nederland. 
6) Er kan zich iets voordoen waardoor je voor onverwachte kosten kom te staan. Je mag hiervoor 5% van de totale uitgaven opnemen als voorziening. 

 

 

Totale inkomsten 

 

 

€ 

Totale uitgaven € 

 + 

  

Tekort € 
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