
Overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling 

inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering 

bij de N.O.B. (F.S.S.)  
 

Ondergetekenden, 

  

1. De Anton de Kom Universiteit van Suriname gevestigd aan de Leysweg no. 86, te 

Paramaribo rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

………………………………………………………………………………………….., 

hierna te noemen “AdeKUS”, 

 

                                                                         en 

 

  

2. ………………………., geboren te ……………..op………., wonende aan de  

………………, te ……………., van beroep ......................... tevens student op de 

Anton de Kom Universiteit van Suriname hierna te noemen “student”, 

 

 Hierna gezamenlijk ook te noemen ‘partijen’. 

 

Overwegende het volgende dat: 

 Student zich voor het collegejaar 2018 – 2019 wenst  (her) in te schrijven voor een 

studie op de Anton de Kom Universiteit van Suriname , en wel de Faculteit der 

……………..Wetenschappen, studierichting…………….. 

 Student niet over het volledig verschuldigd bedrag aan inschrijf - en collegegeld 

beschikt; 

 Student aan AdeKUS te kennen heeft gegeven dat hij studiefinanciering wenst aan te 

vragen bij de Nationale Ontwikkelingsbank (N.O.B.) en wel het Fonds 

Studiefinanciering Suriname (FSS); 

 Het enige maanden duurt voordat aan studenten die een studielening hebben 

aangevraagd bij bovengenoemd Fonds kunnen beschikken over hun geld; 

 AdeKUS de student op zijn /haar verzoek in de gelegenheid wil stellen om de zaken 

met het Fonds af te ronden; 

 Partijen afspreken dat vooruitlopend op de toekenning/verlenging van de studielening 

dat student als voorschot 10% van het verschuldigd bedrag aan inschrijf- en college- 

gelden bij de inschrijving zal betalen middels storting bij een der lokale banken op 

rekening van de universiteit. 

 Student hierdoor een studieschuld bestaande uit niet volledig betaalde college- en 

inschrijfgelden heeft opgebouwd; 

 AdeKUS bereid is met student een betalingsregeling te treffen om het volledig door of 

vanwege de universiteit vastgesteld bedrag aan  inschrijf- en collegegeld  te betalen; 

 Student erkent uit hoofde van deze overeenkomst een studieschuld  te hebben bij  

AdeKUS; 

 Partijen de afspraken in dit kader bij schriftelijke overeenkomst wensen vast te leggen. 

 

 

 



Zijn als volgt overeengekomen: 

  

Artikel 1. Aanvaarding schuld 
AdeKUS en student hebben overeenstemming bereikt over een betalingsschuld, deze wordt 

uitdrukkelijk door student aanvaardt. 

De schuld bedraagt bij het aangaan van deze overeenkomst SRD.       

(zegge……………………………………………………….) 

  

Artikel 2. Betalingsverplichting bij geen FSS aanvraag 
Indien blijkt dat de “student” tot en met  30 november 2018 geen aanvraag heeft gedaan bij 

FSS, is hij/zij verplicht het restant inschrijfbedrag (Bachelor) of het inschrijfbedrag (Master) 

tezamen met het 1
e
 termijn collegegeld zoals aangegeven in de inschrijfadvertentie binnen een 

maand, derhalve uiterlijk 20 december 2018, alsnog te voldoen. 

 

 

Artikel 3. Betaling 
De betalingen moeten zijn ontvangen op de rekening van de universiteit onder vermelding van 

naam en studierichting van de student bij de volgende bankinstellingen: 

Hakrinbank  rekeningnummer : 547.0129 

S.P.S.B.         rekeningnummer : 107.090.810 

D.S.B.        rekeningnummer: 42.84.712 

 

 

Artikel 4. Betalingsverplichting  

Indien er goedkeuring is gekregen voor het sluiten van een FSS contract, dan wordt de 

“student” in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 1 februari 2019 aan de betalingsverplichting 

via FSS te voldoen.  

Mocht te zijner tijd blijken dat de aanvraag bij FSS nog in behandeling is of is afgewezen, dan 

is de “student” verplicht het restant inschrijfbedrag (Bachelor) of het restant inschrijfbedrag 

(Master) tezamen met het 1
e
 termijn collegegeld, zoals aangegeven in de inschrijfadvertentie, 

uiterlijk 1 februari 2019 te voldoen.   

Alle betalingen moeten geschieden door storting of overschrijving op een door de AdeKUS 

aan te wijzen bankrekening, vrij van kosten en zonder enige korting of compensatie.   
 

De student is in verzuim door het verstrijken van een bepaalde termijn, of door tekortkoming -

ongeacht de toerekenbaarheid daarvan- in de nakoming van een bepaling van deze 

overeenkomst, zonder dat enige ingebrekestelling of soortgelijke akte zal zijn vereist.  
 

 

Artikel 5. 

Indien de “student” onder de 21 jaar is, moet één van de ouders of een wettelijke 

vertegenwoordiger deze overeenkomst mede ondertekenen en zich hierdoor mede 

aansprakelijk stellen voor hetgeen hierin is bepaald. 

 

 

Artikel 6. Automatische Annulering Inschrijving  
Indien de gemaakte afspraken niet nagekomen worden, zal de (her) inschrijving van 

voormelde studie op de Anton de Kom Universiteit van Suriname, van de “student” worden 

geannuleerd. 

Er vindt geen restitutie plaats van het betaalde voorschot. 

 



 

Artikel 7. Kosten 

Indien student zich niet houdt aan de betalingsafspraak is hij/zij boeterente verschuldigd over 

het uitstaand saldo naar rato van 1% per maand. 

Alle kosten verbonden aan de betaling en de invordering van de in artikel 1 aangehaalde 

schuld, dan wel het resterend gedeelte daarvan, en/of rente zowel gerechtelijk als 

buitengerechtelijk, komen ten laste van de student. 

  

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend 

  

  

te ____(Plaats) d.d. _____(datum) 

 

 

  

Student               Ouder/ Wettelijke vertegenwoordiger                      AdeKUS 

Naam                                    Naam                                                      Naam 

  

 

 

 

Handtekening            Handtekening                                                   Handtekening 

  

 


