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Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Verzoek tot inschrijving als gaststudent

Let op: dit verzoek geldt slechts voor 1 collegejaar. Indien je volgend jaar een ander vak wilt volgen of het vak waar je nu toestemming  
voor hebt gekregen verder wilt volgen/af wilt maken, moet je opnieuw een volledig verzoek tot inschrijving als gaststudent indienen.

 1. Persoonlijke gegevens 

Achternaam        man           vrouw

Voorvoegsel(s)   

Voorletters   

Geboorteplaats en -datum          (dd/mm/jjjj)

Nationaliteit   

Leids studentnummer        (indien bekend)

 2. Adresgegevens 

Straat / huisnummer   

Postcode  

Plaats   

Land   

(Mobiele) telefoon   

E-mail   

 3. Ondertekening 

Verzoek tot inschrijving als gaststudent voor het studiejaar 20              / 20             

De ondergetekende verklaart de gegevens op het inschrijfformulier naar waarheid te hebben verstrekt en verzoekt te worden  

ingeschreven aan de Universiteit Leiden als gaststudent voor de opleiding:      

Hij/zij verklaart het collegegeld te hebben betaald bij: (naam van hbo/universiteit)      

waarvan een betalingsverklaring is bijgevoegd.

Plaats        Datum   (dd/mm/jjjj)

Handtekening   

Dit formulier svp printen, invullen en ondertekenen en met de benodigde documenten opsturen 

naar: Universiteit Leiden of inleveren bij: Studenteninformatiecentrum Plexus

 Studentenadministratie  Kaiserstraat 25

 Postbus 9500  2311 GN Leiden

 2300 RA Leiden



Als je een document hebt waaruit blijkt dat je het betreffende vak mag volgen aan de Universiteit Leiden,  

kun je dit als bijlage meesturen en hoeft onderstaande niet ingevuld te worden. Let wel dat er altijd een  

verklaring moet zijn van de eigen studieadviseur én van de opleiding waar het vak gevolgd gaat worden. 

 4. Verklaring van geen bezwaar, in te vullen door de studieadviseur van de opleiding waar je nu ingeschreven staat 

Hierbij verklaar ik (studieadviseur hbo/universiteit) dat er geen bezwaar is dat 

Student    

het vak     volgt aan de Universiteit Leiden.

Naam        Datum   (dd/mm/jjjj)

Handtekening   

 5. Verklaring van geen bezwaar, in te vullen door de studieadviseur van de opleiding waar het vak gevolgd gaat worden 

Hierbij verklaart de opleiding    van de Universiteit Leiden

dat er geen bezwaar is dat student   

het vak     volgt aan deze universiteit.

Naam       Datum   (dd/mm/jjjj)

Handtekening   

 Bijlage 

-  een originele betalingsverklaring (geen kopie), aan te vragen bij de studentenadministratie van je eigen universiteit/hbo  

(geen bewijs van inschrijving of kopie van giro- of bankafschrift).

-  eventueel een aparte verklaring van geen bezwaar van de opleiding van je eigen universiteit/hbo, waaruit blijkt dat het door jou  

te volgen vak hier gevolgd mag worden (hoeft niet als punt 4 door je egen opleiding is ingevuld).

-  eventueel een aparte verklaring van geen bezwaar van de opleiding van Leiden, waaruit blijkt dat zij geen bezwaar hebben  

(hoeft niet als punt 5 door de Leidse opleiding is ingevuld).
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