Machtiging
Dit formulier
Met dit formulier kunt u iemand machtigen om uw zaken bij
DUO te behartigen. Vul het formulier samen met de gemachtigde
in. U en de gemachtigde moeten beiden het formulier onder
tekenen.
Opsturen
DUO
Afdeling Klantenservice
Postbus 30155
9700 LG Groningen
Meer informatie
duo.nl

						
						1

Uw gegevens

1.1 Burgerservicenummer
Achternaam (geboortenaam)

|											
Voornaam																	Overige voorletters

Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|								
Dag			Maand		Jaar

Geboortedatum
Straat																										Huisnummer

Straat en huisnummer

|																											|

Postcode en woonplaats

|														|

Land					

|

						2

Gegevens gemachtigde
Volledig in te vullen door de gemachtigde. Vergeet niet uw adresgegevens in te vullen.

2.1 Achternaam (geboortenaam)

|
Voornaam																	Overige voorletters

Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|								
Dag			Maand		Jaar

Geboortedatum

> Ga naar vraag 2.4
> Vul ook vraag 2.3 in

2.2 Bent u een gemachtigde namens
een instelling?

n Nee

2.3 Naam instelling

|											

Inschrijfnummer Kamer van 		
Koophandel

n Ja

|																											

2611i-015

M

2 van 2
2.4 Woonadres of vestigingsadres
instelling
Straat en huisnummer

Straat																										Huisnummer

|																											|

Postcode en woonplaats

|											|

Land
		
Postadres
Straat en huisnummer/postbus

|

Postcode en woonplaats

|											|

Land

|

						3

Straat																										Huisnummer

|																											|

Periode machtiging
Van																tot

3.1 Deze machtiging is geldig

			

>

Een einddatum is niet verplicht. Zonder einddatum is de machtiging onbeperkt geldig. U kunt ook later met eenzelfde formulier de
machtiging intrekken.
Dag			Maand		Jaar												

3.2	Ik wil een eerder afgegeven
machtiging intrekken per

4

						

						

Betaling door de gemachtigde
U hoeft deze vraag alleen in te vullen als de bij vraag 1 genoemde persoon een terugbetaler is en u als gemachtigde de
betaling van het maandbedrag gaat overnemen

4.1	Hoe wilt u, de gemachtigde,
betalen?

n
4.2	Rekeningnummer gemachtigde
(IBAN)

BIC

> Ga naar vraag 5
Per automatische incasso > Lees de toelichting. Vul de rest van vraag 4 ook in

n Per factuur

|

> Dit mag geen spaarrekening zijn
> U kunt hier ook een niet-Nederlands rekeningnummer binnen het SEPA-gebied invullen. Vul in dat geval ook de BIC in.
|
Achternaam														

4.3 Op welke naam staat dit
rekeningnummer?
4.4 De gemachtigde geeft
toestemming voor de incasso
van het maandbedrag

						5

5.1 Ik wil dat de post van DUO naar
het adres van de gemachtigde
wordt gestuurd

						6

Voorletter(s)

|																			|								
Handtekening gemachtigde												

|																		

Post
n Ja

> Lees de toelichting

n Nee

Handtekeningen
Dag			Maand		Jaar											Dag		Maand		Jaar				

						

						
Plaats																	Plaats 					

|																		|
Uw handtekening														Handtekening gemachtigde											

|																		|

Toelichting
Machtiging

Meer informatie
duo.nl

Algemeen
Studiefinanciering of tegemoetkoming laten uitbetalen op het
rekeningnummer van een gemachtigde
Ontvangt u studiefinanciering of een tegemoetkoming en wilt u die
laten overmaken op het rekeningnummer van iemand anders (niet
een instantie), bijvoorbeeld uw gemachtigde? Dat kan. Geef dan het
rekeningnummer van die persoon door in Mijn DUO.
Ontvangt u studiefinanciering of een tegemoetkoming en wilt u die
laten uitbetalen op het rekeningnummer van een instantie? Stel
een verklaring op waarin u verklaart dat u uw studiefinanciering/
tegemoetkoming op het rekeningnummer van de instantie wilt laten
uitbetalen. Vermeld in de verklaring de naam en het rekeningnummer
van de instantie. De verklaring moet zowel door u als door de instantie
ondertekend zijn. Stuur de verklaring mee met dit formulier.
Bij 4.1 Per automatische incasso
Als u via automatische incasso betaalt, geeft u DUO en uw bank
toestemming om het termijnbedrag elke maand van uw rekening af te
schrijven (doorlopende SEPA-machtiging). Het Incassant-ID van DUO
is NL22ZZZ509732090000. Bent u het niet eens met een incasso? Dan
kunt u deze binnen 56 dagen laten terugboeken.
Bij 5 Post
Ontvangt u uw post nu digitaal en wilt u dat we de notificatiemail
naar de gemachtigde sturen? Log dan in op Mijn DUO en registreer
het e-mailadres van de gemachtigde bij ‘Mijn gegevens’. Een eventuele
toekomstige aanpassing van het e-mailadres kunt u ook in Mijn DUO
wijzigen. Wilt u iemand machtigen om uw zaken (ook) digitaal te
behartigen in Mijn DUO? Dat kunt u regelen via digid.nl/machtigen.
Ontvangt u uw post nu alleen digitaal en wilt u dat we berichten per post
naar de gemachtigde sturen? Log dan in op Mijn DUO en geef aan bij
‘Mijn gegevens’ dat u berichten ook per post wilt ontvangen. Wijzigt het
postadres in de toekomst, dan moet u dit ook in Mijn DUO wijzigen.

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke taken uit
te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw persoonsgegevens
omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. In geval
van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.

