
 
Studentenadministratie 

 
 
 

 
 
 
Verzoek tot inschrijving als toehoorder(ster) 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 toehoorder(ster) voor de opleiding: 
 
 
Hij/zij verklaart het cursusgeld ad € 1.192,00 voldaan te hebben naar banknummer NL71 RABO 0103 2572 17 
van de Universiteit Leiden, onder vermelding van het studentnummer.  Kopie betaalbewijs meezenden. 
 
Plaats  :____________________________________________ Datum :_________________________ 
 
Handtekening :_____________________________________________________________________________ 
 
Studentnummer     Geboortedatum  Geboorteplaats / Land 
 
________________________   _______________ _________________________________ 
 
Achternaam     Voorvoegsel(s)  Voorletters O man 
           O vrouw 
________________________   _______________ ____________ 
 
Achternaam echtgenoot    Voorvoegsel(s) 
 
________________________   _______________ 
 
Burgerlijke staat    Nationaliteit 
 
________________________   _______________ 
 
Straat en huisnummer       Telefoonnummer 
           
______________________________________________________ _________________________________ 
 
Postcode en woonplaats       Land 
 
______________________________________________________ _________________________________ 
 
 
Bezoekadres: 
Front Office Studentenzaken (in Plexus) 
Kaiserstraat 25 
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 
 
Postadres: 
Studentenadministratie 
Postbus 9500  
2300 RA Leiden 
Telefoon (071) 5278011  
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In te vullen door de toehoorder/-ster 
 
Studentnummer: ________________________________________________________________ 
 
Naam: ________________________________________________________________________ 
 
Adres:_________________________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats:__________________________________________________________ 
 
Verklaart niet het voornemen te hebben zich voor te bereiden op tentamens/examens bij de opleiding 
______________________________________________________________________ 
En verzoekt het College van Bestuur toestemming als toehoorder/-ster gedurende het studiejaar 2021 / 2022 in te 
schrijven. 
 
______________________________________________________________________________ 
(plaats)   (datum)    (handtekening) 
 
 
In te vullen door de opleiding 
 
Het bestuur van de opleiding ______________________________________________________ 
 
Verklaart, dat mevr./de heer _______________________________________________________ 
 
in het studiejaar 2021 / 2022 als toehoorder/-ster het onderwijs kan volgen. 
 
 
Namens de opleiding 
 
______________________________________________________________________________ 
(plaats)   (datum)    (handtekening) 
 
 
Dit formulier dient door de toehoorder/-ster en de opleiding te worden ingevuld en ondertekend. Hierna het 
formulier met de inschrijfbescheiden zenden aan de Studentenadministratie. 
 
Bezoekadres: 
Front Office Studentenzaken (in Plexus) 
Kaiserstraat 25 
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag 9.00-17.00  
 
Postadres: 
Studentenadministratie 
Postbus 9500  
2300 RA Leiden 
Telefoon (071) 5278011  
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Voor de inschrijving als toehoorder(-ster) moet worden ingeleverd: 
 
A. eerstejaarstoehoorder/-ster 

1. een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier 
2. een ingevuld en ondertekend formulier voor het bijwonen van het onderwijs 
3. een kopie van uw paspoort /identiteitskaart of gemeentelijke basisadministratie  
  persoonsgegevens  
4. betalingsbewijs 
 
 
 

B. ouderejaarstoehoorder/-ster 
1. een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier 
2. een ingevuld en ondertekend formulier voor het bijwonen van het onderwijs 
3. betalingsbewijs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoekadres: 
Front Office Studentenzaken (in Plexus) 
Kaiserstraat 25 
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 
 
Postadres: 
Studentenadministratie 
Postbus 9500  
2300 RA Leiden 
Telefoon (071) 5278011  
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