Secretariaat Genootschap Noorthey
t.a.v. Mevrouw LL Bierens de Haan
Jan Toebacklaan 18
1401 CW Bussum
noorthey@planet.nl
www.noorthey.com

Aanvraagformulier bijdrage buitenlandse master/post master
Aanvraagnummer (door secretariaat in te vullen)
Datum

1. Algemene gegevens van de aanvrager
Naam (incl. initialen)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
e-mailadres
Geboortedatum en -plaats
Nationaliteit/verblijfsstatus
Bank/gironummer
Ten name van
Contactpersoon tijdens en na master/post master
Adres en Telefoonnummer

Naam en plaats huidige onderwijsinstelling
Studierichting
(Beoogd) tijdstip van afronding
Graad + Onderscheiding

Hoe kent u ons?

2. Gegevens betreffende de aanvraag
Naam master/post master
Naam en adres (buitenlandse universiteit)

Datum vertrek – terugkomst
Datum aanvang - eind studie
Motivatie (Maximaal 5 regels, korte beschrijving van uw studie en waarom u deze gaat volgen)

M

V

3. Begroting/dekkingsplan voor de gehele duur van de master/post master (ev. nader toelichten bij punt 5)
Inkomsten
- Studiefinanciering DUO

Uitgaven

€0.00

- Reiskosten naar/van best. plaats

€0.00

- Lening krachtens DUO

€0.00

- Locale reiskosten i.v.m. studie

€0.00

- Collegegeldkrediet DUO

€0.00

- Huisvesting

€0.00

- Vergoeding OV-kaart

€0.00

- Levensonderhoud

€0.00

- Overige leningen

€0.00

- Collegegeld/onderwijsbijdrage

€0.00

- Andere Inkomsten (bijbaan etc)

€0.00

- Studiematerialen

€0.00

- Totale bijdrage van ouders

€0.00

- Verzekeringen

€0.00

- Speciale beurs (bijv. Erasmus, enz.)

€0.00

- Huur kamer in Nederland

€0.00

- Universiteitsfonds

€0.00

- Andere kosten

€0.00

- Particuliere fondsen

€0.00

(nader toelichten bij punt 4)

- Beschikbaar spaargeld

€0.00

- Onderverhuur kamer in Nederland

€0.00

Totaal

€0.00

Tekort op de begroting

€0.00

Totaal

€0.00

4. Uitstaande verplichtingen
Verplichtingen
- Particulier

€0.00

- Bank

€0.00

- DUO

€0.00

(basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct)

€0.00

(normale lening en collegegeldcrediet)

Totaal

€0.00

5. Toelichting bij de financiële overzichten van punten 3 en 4

Bij welke andere fondsen aangevraagd

Resultaten hiervan (gaarne op de hoogte houden)

Het opgeven van de gegevens in uw aanvraag en in de bijlagen betekent dat u aan het Genootschap Noorthey toestemming verleent om deze gegevens in
te zien, te registreren en te bewaren in de zin van de AVG en overeenkomstig het privacyreglement dat te vinden is in de website van het Genootschap.
Dat geldt ook voor zover dat bijzondere of gevoelige persoonsgegevens betreft
Voor akkoord aankruisen s.v.p.
De aanvrager verklaart bovenstaande volledig en naar waarheid te hebben ingevuld
Plaats

Datum

Naam

Gaarne onderstaande stukken toevoegen. (digitale bestanden zo veel mogelijk reduceren in bestandsgrootte)
- Studieplan, omschrijving en motivatie (maximaal een A4)
- Curriculum vitae
- Schriftelijke referentie(s)/aanbevelingsbrieven van bijvoorbeeld uw studiebegeleider(s)
- Kopie officiele cijferlijst.
- Kopie van het volledige laatste 'bericht' studiefinanciering, inclusief overzicht totale studieschuld van de DUO.
- Kopie paspoort
- Kopie toelatingsbrief Universiteit.

Dit formulier digitaal invullen en met bijlagen mailen naar noorthey@planet.nl en een hardcopy toesturen aan:
Secretariaat Genootschap Noorthey
t.a. v. Mevrouw L.L. Bierens de Haan
Jan Toebacklaan 18
1401 CW Bussum

