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2023 REGISTRASIE – INLIGTING OOR STUDENTEGELDE  
Hierdie dokument geld slegs vir Suid-Afrikaanse studente met permanently verblyfpermitte 

 

 

1. REGISTRASIE DATUMS VIR 2023 

Die Registrateur se kantoor sal die registrasiedatums vir 2023 in ’n aparte 
kennisgewing kommunikeer. 

 

2. BETALINGSDATUMS VIR STUDIES EN AKKOMMODASIE GELDE VIR 2023 

Let asseblief daarop dat die eerste verpligte betaling van gelde met die volgende 
vervang is:  

DATUM 
% VAN TOTALE GELDE 
BETAALBAAR  

% BETAALBAAR VIR 
DEBIETORDER 

28 Februarie 20 10 
31 Maart 20 10 
30 April 20 10 
31 Mei 20 10 
30 Junie 5 10 
31 Julie 5 10 
31 Augustus 5 10 
30 September 5 10 
31 October - 10 
30 November - 10 

 

Debietorders sal ingevorder word op die 1ste dag van die daaropvolgende maand. 

Geen afsonderlike studenterekening sal tydens registrasie versprei word nie. Ons 
sal die bedrae betaalbaar per maand vertoon op die studenterekening wat ons 
maandeliks voor die einde van die maand versprei.  

Die eerste studenterekening sal slegs beskikbaar wees nadat die student 
geregistreer het. Ons sal dit binne die week waarin registrasie sluit, stuur. 

 

KONTANTLOSE BETALINGS 
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Die Universiteit Stellenbosch (US) is besig om oor te skakel na ’n kontantlose 
omgewing vir betalings op al die kampusse sodat studente en hulle ouers nie 
langer kontant op kampus rond te dra vir sekere betalings nie. Gebruik 
asseblief die volgende oplossings vir die betaling van studentegelde en dienste: 
Aanlynbetalings of snapScan. 

AANLYNBETALINGS (EFT of KREDIETSKAART) VIA die US WEBTUISTE 

Om die betaling op die Studentegelde gedeelte van die US webtuiste te maak, 
volg asseblief hierdie riglyne:  

• Tik in die navigasiebalk: www.maties.com 
• Klik op ‘Gelde’ 
• Kies ‘Aanlynbetaling van studentegelde’ 
• Volg die instruksies en betaal met kredietkaart of “EFT” (elektroniese geld-

oordrag)  

Voordeel van aanlynbetalings: Die kwitansie is onmiddellik beskikbaar, dus is 
daar nie ’n vertraging gedurende die registrasietyd met die betaling van die 
verpligte eerste paaiement/e nie, ook nie later met die bekendmaking van die 
eksamenuitslae nie. 

SNAPSCAN 

SnapScan is ŉ mobiele applikasie waarmee jy kontantlose betalings kan maak. Die 
binne-toep betalings meganisme is vir studente beskikbaar om hulle rekeninge te 
betaal deur die QR kode te skandeer, wat op die Studentegelderekening ingebed is.  

 

3. GEEN UITSTAANDE GELDE TYDENS REGISTRASIE 
Neem asb kennis dat alle agterstallige bedrae vereffen moet wees voordat ’n 
student vir 2023 mag registreer. Let asseblief daarop dat die Universiteit nie enige 
afbetalingsooreenkoms oor uitstaande skuld mag sluit nie. 

 

4. DEBIETORDERS 
Aansoeke vir ’n debietorder-opsie sluit op 15 Februarie. 
Die debietorder vorm is verkrygbaar op die webtuiste: www.maties.com, onder 
‘Gelde’, ‘Betalingsopsies’, of via email aan tyholweni@sun.ac.za. 
Aansoeke na 15 Februarie sal oorweeg word onderhewig aan ŉ voorafbetaling van 
die minimum debietorderbetalings wat betaalbaar sou wees teen 1 Maart. 
 
Indien die volle studenterekening van Suid-Afrikaanse studente voor 31 Maart 
vereffen word, kan daar aansoek gedoen word vir ’n 3% afslag op die onderriggeld-
komponent. Let asseblief daarop dat jy nie self die korting mag bereken alvorens 
die rekening vereffen word nie. Studentegelde sal die nodige krediet op jou 
rekening plaas. (Sien ook die voorwaardes soos uiteengesit in die Jaarboek).  
 
Die nodige vorms is verkrygbaar op die webtuiste by 
http://www.maties.com/tuis.html verkrygbaar onder “Gelde”, “Betalingsopsies” of 

http://www.maties.com/
https://www.sun.ac.za/english/maties/fees/payment-options
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by studentegelde@sun.ac.za 
 
Internasionale studente – ingesluit nie-residensiëke studente – en Namibiërs, is 
verantwoordelik vir die volle vereffening van onderriggelde op die dag van 
registrasie. 

 

5. AKTIVERING VAN STUDENTEKAART VIR 2023  
Studentekaarte kan slegs vir 2023 uitgereik/geaktiveer word indien die volle 2022-
studenterekening vereffen is en die eerste paaiement van studie- en inwoningsgeld 
op die rekening reflekteer. 
 
Blokke sal slegs gelig word vir die aktivering van ŉ studentekaart indien die volle 
2022-rekening vereffen is en die student bewys van die volgende kan lewer: 
 
ŉ Eksterne beurs (nie US) wat op die briefhoof van die befondser aandui dat die 
befondser die eerste verpligte betaling vir studie- en inwoningsgelde sal betaal. US-
beursstudente hoef nie ŉ bewys te lewer nie. Hulle kan direk ná registrasie hul 
kaarte aktiveer. Stuur asseblief alle bewyse van beursdokumentasie aan Juanita van 
den Berg by juanitavdb@sun.ac.za. 

ŉ Amptelike bewys van ŉ polis wat nog in die 2023 akademiese jaar uitbetaal gaan 
word en wat voldoende is om die eerste paaiement te dek. 

ŉ Lening (soos ’n banklening, Fundi, of studielening) waarvan die leningsbedrag 
voldoende is om die eerste paaiement te dek, asook ŉ aanduiding van die datum 
wanneer dit inbetaal sal word. 

 

6. STAKING VAN STUDIES VOOR 31 MAART 
Indien ŉ student se studies gestaak word voor of op 31 Maart, word alle 
studentegelde teruggeskryf. Koshuisstudente sal aanspreeklik bly vir die 
inwoningsgeld totdat die koshuisspasie gevul is. 

 

Baie dankie vir jou betalings gedurende 2022. 

 

AFDELING: STUDENTEGELDE 

 

Kantoorure vir navrae: Maandae tot Vrydae, 08:00 tot 16:30   
  
Telefoonnommer tydens registrasie: 021 808 4913/ 2543 /3796 /4521 
 
E-posadres (studentegelde): studentegelde@sun.ac.za       

 

 

mailto:studentegelde@sun.ac.za
mailto:juanitavdb@sun.ac.za
mailto:studentegelde@sun.ac.za

	Hierdie dokument geld slegs vir Suid-Afrikaanse studente met permanently verblyfpermitte
	1. REGISTRASIE DATUMS VIR 2023
	2. BETALINGSDATUMS VIR STUDIES EN AKKOMMODASIE GELDE VIR 2023
	Debietorders sal ingevorder word op die 1ste dag van die daaropvolgende maand.
	Geen afsonderlike studenterekening sal tydens registrasie versprei word nie. Ons sal die bedrae betaalbaar per maand vertoon op die studenterekening wat ons maandeliks voor die einde van die maand versprei.
	Die eerste studenterekening sal slegs beskikbaar wees nadat die student geregistreer het. Ons sal dit binne die week waarin registrasie sluit, stuur.
	KONTANTLOSE BETALINGS

	 Tik in die navigasiebalk: www.maties.com
	 Klik op ‘Gelde’
	 Kies ‘Aanlynbetaling van studentegelde’
	SNAPSCAN
	SnapScan is ŉ mobiele applikasie waarmee jy kontantlose betalings kan maak. Die binne-toep betalings meganisme is vir studente beskikbaar om hulle rekeninge te betaal deur die QR kode te skandeer, wat op die Studentegelderekening ingebed is.
	3. GEEN UITSTAANDE GELDE TYDENS REGISTRASIE
	Neem asb kennis dat alle agterstallige bedrae vereffen moet wees voordat ’n student vir 2023 mag registreer. Let asseblief daarop dat die Universiteit nie enige afbetalingsooreenkoms oor uitstaande skuld mag sluit nie.
	4. DEBIETORDERS
	Aansoeke vir ’n debietorder-opsie sluit op 15 Februarie.
	Die debietorder vorm is verkrygbaar op die webtuiste: www.maties.com, onder ‘Gelde’, ‘Betalingsopsies’, of via email aan tyholweni@sun.ac.za.
	Aansoeke na 15 Februarie sal oorweeg word onderhewig aan ŉ voorafbetaling van die minimum debietorderbetalings wat betaalbaar sou wees teen 1 Maart.
	Indien die volle studenterekening van Suid-Afrikaanse studente voor 31 Maart vereffen word, kan daar aansoek gedoen word vir ’n 3% afslag op die onderriggeld-komponent. Let asseblief daarop dat jy nie self die korting mag bereken alvorens die rekening...
	Die nodige vorms is verkrygbaar op die webtuiste by http://www.maties.com/tuis.html verkrygbaar onder “Gelde”, “Betalingsopsies” of by studentegelde@sun.ac.za
	Internasionale studente – ingesluit nie-residensiëke studente – en Namibiërs, is verantwoordelik vir die volle vereffening van onderriggelde op die dag van registrasie.
	5. AKTIVERING VAN STUDENTEKAART VIR 2023
	Studentekaarte kan slegs vir 2023 uitgereik/geaktiveer word indien die volle 2022-studenterekening vereffen is en die eerste paaiement van studie- en inwoningsgeld op die rekening reflekteer.
	Blokke sal slegs gelig word vir die aktivering van ŉ studentekaart indien die volle 2022-rekening vereffen is en die student bewys van die volgende kan lewer:
	ŉ Eksterne beurs (nie US) wat op die briefhoof van die befondser aandui dat die befondser die eerste verpligte betaling vir studie- en inwoningsgelde sal betaal. US-beursstudente hoef nie ŉ bewys te lewer nie. Hulle kan direk ná registrasie hul kaarte...
	ŉ Amptelike bewys van ŉ polis wat nog in die 2023 akademiese jaar uitbetaal gaan word en wat voldoende is om die eerste paaiement te dek.
	ŉ Lening (soos ’n banklening, Fundi, of studielening) waarvan die leningsbedrag voldoende is om die eerste paaiement te dek, asook ŉ aanduiding van die datum wanneer dit inbetaal sal word.
	6. STAKING VAN STUDIES VOOR 31 MAART
	Indien ŉ student se studies gestaak word voor of op 31 Maart, word alle studentegelde teruggeskryf. Koshuisstudente sal aanspreeklik bly vir die inwoningsgeld totdat die koshuisspasie gevul is.

	Baie dankie vir jou betalings gedurende 2022.
	AFDELING: STUDENTEGELDE

