
 

 

Voorbeeld Begroting Buitenland 
 

      

 
Inkomsten (in euro's) 

 
Maandelijks Eenmalig Totaal 

 
Studiefinanciering 1) 

 
€ 894,51  € 3.578,04 

 
• basisbeurs 

 
   

 
• aanvullende beurs 

 
   

 
• lening 

 
   

 
Collegegeldkrediet 2) 

 
€ 152,92  € 611,68 

 
Vergoeding ov-jaarkaart 3) 

 
€ 102,29  € 409,16 

 
Onderverhuur kamer 4) 

 
€ 325,00  € 1.626,00 

 
Eigen bijdrage/spaargeld 5) 

 
 € 3.750,00 € 3.750,00 

 
Andere beurzen/fondsen 6) 

 
?  ? 

 
Overige inkomsten 7) 

 
€ 150,00  € 750,00 

 
Totaal inkomsten 

  
€ 3.750,00 € 10.724,88 

 

1) van september-december 2014 (het semester aan Colombia University begint 12 augustus 2014, maar de studie begint formeel pas in september 2014. Derhalve kan vanaf dan een lening 
bij DUO aangevraagd worden.) 
2) en 3) zie hierboven 
4) van augustus-december 2014 (kamer zal over de volle maanden onderverhuurd worden) 
5) uit inkomsten, verdiend tijdens mijn tussenjaar 2013-2014. Het overige verdiende geld wordt gebruikt om het resterende collegegeld en de studieboeken in Nederland te betalen en dient 
tevens als buffer in Nederland. 
6) er zijn beurzen aangevraagd bij de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude, bij de Stichting dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds en bij de Stichting Bekker-La Bastide-
Fonds. Er is tevens een lening aangevraagd bij het Vreedefonds. 
7) maandelijkse bijdrage van mijn moeder, gebaseerd op haar inkomen. Van mijn vader ontvang ik geen financiële bijdrage ten behoeve van mijn master. Het bedrag is vermenigvuldigd met 
vijf, gezien ik deze bijdrage gedurende mijn verblijf vijf keer zal ontvangen. 

 



 

 

Uitgaven (in euro's)  1) 
 

Maandelijks Eenmalig Totaal 

Inschrijfgeld 
 

 € 260,00 € 260,00 
Visumkosten 

 
   

Vaccinaties 
 

   
Collegegeld 2) 

 
 € 726,37 € 726,37 

Reiskosten 
 

 € 800,00 € 800,00 
• internationaal 

 
   

• lokaal 
 

€ 81,00  € 344,25 
Verblijfkosten 

 
  € 1.381,35 

• eten en drinken 3) 
 

€ 325,00  € 3.400,00 
• wonen 4) 

 
€ 800,00   

Verzekeringen 
 

€ 15,90  € 67,57 
Studiematerialen/kosten 5) 

 
 € 560,00 € 560,00 

Persoonlijke uitgaven 6) 
 

€ 400,00  € 1.700,00 
Doorlopende kosten in Nederland 7) 

 
€ 463,76 € 762,40 € 2.942,44 

Onvoorzien 8) 
 

 € 609,10 € 609,10 

Totaal uitgaven 
  

€ 3.717,87 € 12.791,08 
 
1) het semester loopt van 12 augustus tot en met 17 december 2014. De maandelijkse uitgaven, met uitzondering van de doorlopende kosten in Nederland, zijn daarom vermenigvuldigd met 
4,25. 
2) student activity fee, university facilities, health services fee en transcript fee. Mogelijk hoeven deze bedragen niet betaald te worden, dit is echter op het moment van aanvraag nog niet 
bekend. 
3) en 4) gebaseerd op informatie van Nuffic/wilweg.nl 
5) gebaseerd op informatie van Colombia University 
6) gebaseerd op de informatie van Nuffic/wilweg.nl en van Colombia University 
7) collegegeld (€ 762,40), zorgverzekering (€ 101,25 x 4), telefoonabonnement (€ 37,51 x 4) en huur kamer (€ 325,00 x 5). Gedurende mijn verblijf in de Verenigde Staten zullen er vier van 
de tien termijnen collegegeld worden afgeschreven en zullen en zorgverzekering en telefoonabonnement vier keer worden afgeschreven.  
8) 5% van de bovengenoemde uitgaven 

 

 

 



 

 

 

 

Voorbeeld Begroting Buitenland 
 

Totaal inkomsten 
 

€ 10.724,88 

   Totaal uitgaven 
 

€ 12.791,08 

   Tekort 
 

€ 2.066,20 
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