
  

 

Formulier beursaanvraag AFS 
De beursaanvraag dien je in samen met de online inschrijving. Het resultaat van je 

aanvraag wordt jou samen met het contract toegestuurd. 

 

Naam deelnemer:  ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…  

1) De deelnemer: 

 is student.  

Richting:  …………………………………………………   Jaar: ……………………….. 

Inkomsten uit een bijbaan laatste jaar: ……………………….……………………………… 

 

 is geen student.  

Verklaar: ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…… 

 

2)  Indien de deelnemer bij zijn/haar ouder(s) inwoont: 

 Eerste ouder Tweede ouder Samenwonende 

partner 1 

Samenwonende 

partner 2 

Naam     

Beroep     

Bedrijfsleider/ 

zaakvoerder 

van 

    

 

3) Ontvangt het gezin een tegemoetkoming voor scholieren of aanvullende beurs 

voor studenten?  

                   Ja                                                      Nee 

4) Enkel in te vullen in geval van niet-samenwonende ouders: 

Verblijfregeling: ………..………..………..………..………..………..………..………..………..……  

………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…………..………...  



  

 

 

Alimentatieregeling: ………..………..………..………..………..………..………..………..……… 

………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..……………………. 

 

5) Wat zijn de financiële bijdragen van de betrokken personen in de AFS-

deelnameprijs? 

Ouders 

 In geval van samenwonende 

ouders 

De deelnemer Anderen 

(zoals grootouders, 

peetoom, 

peettante,…) 

 

……………………………………………… 

 

 

 

………………………… 

 

 

 

………………………… 

Ouders 

 In geval van niet-samenwonende 

ouders 

 

Ouder 1:  ……………………………………………… 

Ouder 2:  ……………………………………………… 

 

6) Eventuele toelichting bij de inkomsten. Indien relevant, kan je ook de wijzigingen 

t.a.v. het laatste aanslagbiljet hier mededelen (bv. scheiding, ontslag, overlijden…). 

 

 

 

 

7) De financiële middelen van AFS om beurzen toe te kennen zijn beperkt. We geven 

de beurzen graag aan wie het echt nodig heeft. Waarom vraag jij een beurs aan? 

 



  

 

 

 

 

 

8) Welke inspanning denk jij als deelnemer te kunnen leveren om zelf een deel van je 

programma te betalen. Heb je misschien al concrete plannen daarvoor? 

 

 

 

 

 

9) Op de volgende pagina verneem je welke documenten we van je nodig hebben 

om je beurs te kunnen toekennen. Vergeet ze zeker niet toe te voegen. 

  



  

 

 

Ondergetekenden nemen er kennis van en aanvaarden dat:  
 

- … de beurs in haar geheel moet worden terugbetaald aan AFS indien de deelnemer 

ervoor kiest vervroegd terug te keren, d.w.z. binnen 8 weken na vertrek bij een 

jaarprogramma of binnen 6 weken na vertrek bij een korter programma.  

 

- … AFS kan steeds bijkomende informatie vragen over de in en bij dit formulier 

opgegeven informatie.  

 

Ondertekenden verklaren dat deze gegevens correct en waarheidsgetrouw werden 

ingevuld. Na blijk van foutieve verklaringen wordt de beurs onmiddellijk teruggevorderd.  

 

AFS behandelt de in het kader van dit aanvraagformulier verstrekte informatie als 

vertrouwelijke informatie.  

 

Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via +31(0)85-0471525 of info@afs.nl. 

 

 

Datum: 

 

……………………………………………… 

 

 

Handtekening deelnemer:                                       Handtekening ouders of voogd: 

 

………………………………………………  ………………………………………………            

 

                         ..…………………………………………...... 

                                                                        

  

mailto:info@afs.nl


  

 

 

 

Volgende documenten zijn nodig voor een beursaanvraag:  
(indien gewenst kunnen de documenten rechtstreeks naar AFS worden gestuurd)  

 

A. Door iedereen in te dienen:  

o Het volledig ingevulde ‘Formulier beursaanvraag AFS’. 

o Kopie paspoort van alle inwonende  gezinsleden. 

o Kopie van de laatste aanslag inkomstenbelasting van alle personen vermeld in het 

‘Formulier beursaanvraag AFS’. 

B. Extra documenten enkel in te dienen indien …  

 

o … de vermelde personen in het ‘Formulier Beursaanvraag AFS’ een woning 

bezitten.  

 Meest recente WOZ-beschikking.  

 

o … gezinsleden studiefinanciering ontvangen.  

 Bewijzen van die studiefinanciering (tegemoetkoming scholieren, 

aanvullende beurs).  

 

o … één van de vermelde personen in het ‘Formulier Beursaanvraag AFS’ 

zelfstandige of bedrijfsleider is.  

 Inkomsten- en uitgavenstaat als zelfstandige of laatste balans en 

resultatenrekening van het bedrijf.  

 

o … wijzigingen hebben plaatsgevonden sinds het laatste aanslagbiljet van de 

personenbelasting die invloed hebben op de cijfers daarin vermeld (bv. scheiding, 

ontslag, overlijden…).  

 Bewijsstukken van die wijzigingen.  

 

 

Opgelet: Indien relevante bewijsstukken ontbreken, kunnen wij niet voldoende 

inschatten of u in aanmerking komt voor een beurs en kan AFS u dus geen beurs 

toekennen. 


