Aanvraag
Lening voor inburgeringscursus en
inburgeringsexamen
Dit formulier
Hebt u van de gemeente gehoord dat u moet inburgeren? Dan kunt u met
dit formulier een lening aanvragen voor een inburgeringscursus en/of
inburgeringsexamen. En voor een NT2-cursus. Wilt u meer weten? Lees de
folder Geld lenen of kijk op www.inburgeren.nl.
Opsturen naar
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen
Meer informatie
www.inburgeren.nl
Inburgeringstelefoon (050) 599 96 00

						1

Uw gegevens

1.1 Burgerservicenummer

		
Voornaam																	Overige voorletters

1.2	Voornaam en overige voorletters
en geslacht

|																			|								

1.3 Voorvoegsel en achternaam

|											|

Man		

Vrouw

Voorvoegsel									Achternaam

Dag				 Maand		 Jaar

1.4 Geboortedatum
1.5 Straat en huisnummer

|

Postcode en woonplaats
1.6 Telefoonnummer
1.7 E-mailadres

|

						2

Postadres

> Ga naar vraag 3
Ja > Ga naar vraag 2.2

2.1	Wilt u de post van DUO op een
ander adres krijgen?

Nee

2.2	Postbusnummer (alleen invullen
als u een postbus hebt)
2.3	Straat en huisnummer van uw
postadres

		

|

Postcode en woonplaats

10040-011

AL

2 van 2

						3

Bankgegevens en toestemming terugbetalen
U moet de lening later terugbetalen. Terugbetalen met automatische incasso moet. DUO haalt dan iedere maand een bedrag
van uw IBAN-rekeningnummer. Met uw handtekening geeft u aan dat DUO dit mag doen. Dit is een incassomachtiging. Iemand
anders mag ook voor u de lening terugbetalen. U blijft zelf verantwoordelijk voor het (op tijd) terugbetalen van de lening.

> Ga naar vraag 3.2
Ja > Ga naar vraag 3.3

3.1	Betaalt u zelf de lening terug?

Nee

3.2	Achternaam van de persoon die
voor u terugbetaalt

|																									

	Voornaam en overige voorletters
van de persoon die voor u terugbetaalt

|																			|					

3.3 IBAN-rekeningnummer

|																

						4

Handtekening

Voornaam																	Overige voorletters

Met mijn handtekening geef ik DUO een incassomachtiging
Dag				Maand		Jaar							Plaats									

|				

4.1	Ik heb dit formulier eerlijk ingevuld

Handtekening													

|																

Checklist
•

Vraag 4 Hebt u uw handtekening ingevuld?

DUO en uw gegevens
DUO bewaart uw gegevens in een computersysteem. DUO gebruikt uw gegevens om de wet uit te voeren. En DUO beveiligt uw gegevens goed. DUO controleert alle
gegevens. Bij fraude kan DUO aangifte doen bij de politie. Wilt u meer weten over wat DUO met uw gegevens doet? Kijk dan op www.inburgeren.nl.

