
 

 
 

Documenten 
Afhankelijk van jouw situatie hebben wij de volgende documenten nodig 

 

Voltijd student 
1. Inkomensgegevens 
- Bericht studiefinanciering van DUO. Deze brief is in PDF formaat te downloaden op Mijn DUO 

onder Mijn Berichten. Let op: wij accepteren geen print screen. Als student mag je ook een 
inschrijfbewijs van bijvoorbeeld Saxion of de Universiteit Twente aanleveren. 

- Twee recente loonstroken (als je een (bij)baan hebt)  
-  Recente uitkeringspecificatie (als je uitkering ontvangt) 
2. Verhuurderverklaring (als je op dit moment woonruimte huurt, zie bijlage 3) 
3. Garantieverklaring (als je niet voldoet aan de minimale inkomensgrens, zie bijlage 2) 
 
Internationale student of PhD 
1. Inkomensgegevens 
- Twee recente loonstroken (als je een (bij)baan hebt) 
-  Recente uitkeringspecificatie (als je uitkering ontvangt) 
2. Bewijs van inschrijving opleiding 
3. Verhuurderverklaring (als je op dit moment woonruimte huurt, zie bijlage 3) 
4. Garantieverklaring (als je niet voldoet aan de minimale inkomensgrens, zie bijlage 2) 
 
Als je werkt, uitkering ontvangt of deeltijd studeert 
1. Inkomensgegevens 
- Inkomensverklaring van de Belastingdienst 
- Twee recente loonstroken (als je een baan hebt) 
-  Recente uitkeringspecificatie (als je uitkering ontvangt) 
2. Verhuurderverklaring (als je op dit moment woonruimte huurt, zie bijlage 3) 
3. Garantieverklaring (als je niet voldoet aan de minimale inkomensgrens, zie bijlage 2) 

 

Documents 
Depending on your situation, we need the following documents 

 

Fulltime student 
1. Income documents 
- Student finance letter from DUO. Download this letter in PFD at My DUO in the section My 

Messages. Please note: we cannot accept printscreens. Student are also allowed to provide a 
declaration of enrolment of an educational institute. 

- Two recent payslips (if you have a job) 
-  Most recent benefit slip (if you receive benefit) 
2. Landlord statement (if you currently rent a living space, see attachment 3) 
3. Parental warrant (if your income is below minimum income condition, see attachment 2) 
 
International student or PhD 
1. Income documents 
- Two recent payslips (if you have a job) 
-  Most recent benefit slip (if you receive benefit) 
2. Declaration of enrolment of an educational institute 
3. Landlord statement (if you currently rent a living space, see attachment 3) 
4. Parental warrant (if your income is below minimum income condition, see attachment 2) 
 
If you have a job, receive social security benefit or if you are a part-time student 
1. Income documents 
- Personal income statement from Tax and Customs Administration 
- Two recent payslips (if you have a job) 
-  Most recent benefit slip (if you receive social security benefit) 
2. Landlord statement (if you currently rent a living space, see attachment 3) 
3. Parental warrant (if your income is below minimum income condition, see attachment 2) 

 

https://duo.nl/particulier/footer/service/inloggen-op-mijn-duo.jsp
https://www.sjht.nl/ik-zoek/doelgroep/
https://www.sjht.nl/ik-zoek/doelgroep/
https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/
https://www.sjht.nl/ik-zoek/doelgroep/
https://www.sjht.nl/ik-zoek/doelgroep/
https://www.sjht.nl/ik-zoek/doelgroep/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/tax_return/personal-income-statement/
https://www.sjht.nl/ik-zoek/doelgroep/

