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      1          
1.1  Bent  u een gemachtigde  

namens een instelling?

1.2 Achternaam
 (geboortenaam)

 Eerste officiële voornaam en  
 overige voorletters

 Geboortedatum

1.3 Gemachtigde namens instelling
 Achternaam (geboortenaam)

 Eerste officiële voornaam en  
 overige voorletters

 Geboortedatum

 
 Naam instelling

  Inschrijfnummer Kamer van 
Koophandel

Wijziging
Machtiging

Dit formulier
Met dit formulier kan een gemachtigde wijzigingen in de eigen 
gegevens doorgeven. Vul in elk geval vraag 1 en vraag 6 in en verder 
alleen de vraag of vragen die gaan over de wijziging.

Opsturen 
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50101
9702 GA Groningen

Meer informatie
duo.nl

Gegevens gemachtigde 

n	 Nee > Vul vraag 1.2 in 

n	 Ja > Vul vraag 1.3 in 
 

|           
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |        

Dag   Maand  Jaar

 

|           
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |        

Dag   Maand  Jaar

|           

|           



2 van 2

      2          

2.1 Voor wie bent u gemachtigd?
 Naam
 

 Burgerservicenummer

 Adres
 Straat en huisnummer

 Postcode en woonplaats

 Land

2.2   Nieuw woonadres gemachtigde 
of nieuw vestigingsadres  instelling

 
 Postcode en woonplaats
 
 Land

2.3  Nieuw postadres gemachtigde
 
 Postcode en woonplaats
 
 Land

      3       

3.1  Voor wie betaalt u?
 Naam
 

 Burgerservicenummer

 Adres
 Straat en huisnummer

 Postcode en woonplaats

 Land

3.2 Hoe wilt u betalen?          
                    4     

4.1  Voor wie betaalt u?
 Naam 

 Burgerservicenummer

 Adres
 Straat en huisnummer

 Postcode en woonplaats

 Land

4.2 Wat is uw (nieuwe) rekening-
 nummer (IBAN)  
 
  

 BIC

Wijziging adresgegevens gemachtigde
 
Lees de toelichting

|

  
Straat                          Huisnummer

|                           |

|           

| 
 
Straat                          Huisnummer

|                           |

|           

|           

Straat                          Huisnummer

|                           |

|           

|           

Wijziging betaalwijze

Alleen van toepassing als u de gemachtigde bent voor een terugbetaler. Lees de toelichting.

|

  
Straat                          Huisnummer

|                           |

|           

|           

n	 Ik wil per automatische incasso betalen >Vul ook vraag 4.2 tot en met 4.4 in

                   Dag  Maand  Jaar

n	 Ik wil niet meer per automatische incasso betalen vanaf  

Rekeningnummer

Alleen van toepassing als u de gemachtigde bent voor een terugbetaler. Lees de toelichting.

| 

  
Straat                          Huisnummer

|                           |

|           

|           

|

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

|



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.

Toelichting

Algemeen

Wilt u, de gemachtigde, alleen een adreswijziging van uzelf of uw 
instelling doorgeven en bent u de gemachtigde voor meerdere 
personen? Dan hoeft u maar een keer een formulier Wijziging machtiging 
op te sturen. Bij vraag 2.1 vult u dan de gegevens in van 1 van de 
personen voor wie u de gemachtigde bent.

Wilt u een rekeningnummer of betaalwijze wijzigen of een machtiging 
stopzetten? Dan moet  u voor elke volmachtgever voor wie de wijziging 
geldt een formulier Wijziging machtiging invullen.

Bij 2 Wijziging adresgegevens gemachtigde

Ook een adreswijziging binnen Nederland moet u zelf doorgeven.
Wijzigt door de verhuizing het postadres? Vul dan ook vraag 2.3 in.

Ontvangt u post digitaal of wilt u post digitaal gaan ontvangen? Zorg 
er dan voor dat in Mijn DUO altijd het juiste e-mailadres geregistreerd 
staat.

|
Achternaam                Voorletters

|                   | 

|

Beëindiging machtiging

Lees de toelichting

|

  
Straat                          Huisnummer

|                           |

|           

|    
Dag   Maand  Jaar              

   

Ondertekening
Dag   Maand  Jaar        Plaats       

   |    
Handtekening gemachtigde            

|

4.3  Op welke naam staat dit
 rekeningnummer? 

4.4  Handtekening rekeninghouder 

      5      
5.1  Voor wie wilt u niet meer de   

gemachtigde zijn?
 Naam
 

 Burgerservicenummer

 Adres
 Straat en huisnummer

 Postcode en woonplaats

 Land

5.2   Ik wil de machtiging  beëindigen 
per 

      6

     

Bij 3.2 Hoe wilt u betalen

Wilt u als gemachtigde niet meer betalen? Zorg er dan voor dat bij DUO 
het juiste rekeningnummer van de terugbetaler bekend is voor het vervolg 
van de aflossing.
 
Bij 4 Rekeningnummer 

Alleen voor de gemachtigde van een terugbetaler. 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 Beëindiging machtiging

Betaalt u als gemachtigde per automatische incasso de studieschuld van 
een terugbetaler ? Als u de machtiging beëindigt, stopt de automatische 
incasso niet automatisch. Daarvoor moet u ook vraag 4 invullen.
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