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Studietoelagen
Studietoelagen
De Limburgse Studielening

Studietoelagen
De school- of studietoelage is een financiële premie om de schoolkosten te betalen: van de
kleuterklas tot de hogeschool of universiteit. Ontdek of je in aanmerking komt op
www.studietoelagen.be of bel 1700 (gratis nummer).

Terug naar boven

De Limburgse Studielening
Limburgse studenten kansen geven om te studeren en hun talenten te ontwikkelen, dat is waar
de provincie met de Limburgse studieleningen op wil inzetten.
Studeren kost immers geld. Dit heeft tot gevolg dat niet iedereen dezelfde kansen heeft, want
soms laat de financiële situatie van de student, de ouders, de partner, ... het niet toe om verder te
studeren. Samen met de Limburgse hogescholen en de universiteit biedt de provincie daarom
een renteloze studienlening aan, want elke student is belangrijk en verdient een kans.
Meer informatie over deze lening vind je op de site van de provincie Limburg.
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Contact
Sociale dienst Hechtel
Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
T011 89 12 12
EContacteer ons

Externe links
De Limburgse Studielening
Studietoelage
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Contact
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 40 37
Einfo@hechtel-eksel.be
Einfo@ocmwhechtel-eksel.be
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