
DECLARATIEFORMULIER
WERKZAAMHEDEN voor VPHUISARTSEN
Belangrijk: lees voor invullen eerst de toelichting en voorwaarden.

PERSOONSGEGEVENS

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Lidmaatschapsnummer:

e-mailadres:

Mobiel telefoonnummer:

IBAN rekeningnummer:

Tenaamstelling::

BIJEENKOMSTGEGEVENS

Onderwerp bijeenkomst:

Datum bijeenkomst:

Reistijd enkele reis:

Begin- & eindtijd:

Postcode & plaats bijeenkomst:

Naam uitnodigend bestuurder:

Kostenplaats:

Voorbereidingtijd:

Extra informatie:

REISKOSTEN

Betaalbewijs bijsluiten

Openbaar Vervoer: €

Huur OV-fiets of huur fietsenstalling: € 

Auto (€ 0,19 per km) 

Aantal kilometers: km € 

Overige reiskosten: €

Extra kilometers i.v.m. ophalen passagier(s)

Aantal kilometers:   km € 

Naam, postcode & woonplaats passagiers

Passagiers: 

(bv. pont/tol/parkeerkosten/fietsenstalling)

Totaal declaratie: € 

Datum: Handtekening:



VERGOEDING REISKOSTEN 
Openbaar vervoer: Vergoed worden de kosten voor openbaar 

vervoer 2e klas (trein, bus, tram, metro). Indien het voor het lid 

belastend is 2e klasse te reizen vanwege gezondheidsredenen 

is het mogelijk – na overleg met de verantwoordelijke vanuit de 

werkorganisatie – 1ste klasse te reizen.

Auto: Bij het reizen met eigen vervoer wordt per gereisde 

kilometer € 0,31 vergoed. De afstand wordt bepaald op basis 

van de ANWB routeplanner, snelste route. Uiteraard kunnen  

de extra kilometers i.v.m. het ophalen van andere kaderleden 

eveneens worden gedeclareerd.

Fiets: Vergoed worden de kosten voor de fietsenstalling en/of 

gebruik van een OV-fiets.

Overige reiskosten: Parkeerkosten, tolgelden en pontgelden 

worden vergoed indien niet vermijdbaar. Vergoeding van deze 

kosten vindt plaats op basis van betaalbewijzen.

OPSTUREN
Dit formulier s.v.p. bij voorkeur mailen aan: 

erikvandijk@vphuisartsen.nl 

of opsturen naar: 

VPHuisartsen, t.a.v. Financiële Administratie, 

Kuil 2C

Udenhout
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