Declaratieformulier leerlingenvervoer
2018 - 2019
Met dit formulier kunt u de door u voorgeschoten vervoerskosten voor het leerlingenvervoer declareren. In de
beschikking waarin het leerlingenvervoer is afgegeven staat het maximale bedrag dat kan worden
gedeclareerd gedurende het schooljaar. U kunt de declaratie maandelijks of 3- maandelijks indienen.
Alleen volledig ingevulde formulieren met toegevoegde documenten kunnen wij in behandeling nemen. Wij
streven er naar om de vergoeding binnen 30 dagen uit te keren.
1. Persoonlijke gegevens leerling
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………
BSN:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gegevens ouders/ voogd
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………
Mobiel nummer: …………………………………………………………………………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Gegevens school/ stage
Schoolgegevens:
Naam school: .....................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................
Postcode +Woonplaats: ......................................................................................................................................
Afstand tussen de woning en de school/ stage- adres
Vul hier de kortste afstand tussen de woning en de school in ( enkele reis), berekend volgens de ANWB
routeplanner:…………………………………………………………………….
3. Soort vervoer
Vink aan wat van toepassing is:
o
o
o
o
o

Fietsvergoeding
Fietsvergoeding met begeleiding
Openbaar vervoer
Openbaar vervoer met begeleiding
Eigen vervoer

4. Periode
Vul in voor welke periode de declaratie wordt ingediend. U kunt de declaratie maandelijks of 3maandelijks indienen.
Van …………………………. ………Tot…………………………………….

5. Bedrag
Vul in welk bedrag u terug vraagt en op welk rekeningnummer dit kan worden gestort.
Bedrag: €………………………..
Wat is het nummer van uw bankrekening waarop wij het bedrag kunnen overmaken?
IBAN Nummer: ....................................................................................................................................................
Op naam van: ....................................................................................................................................................

6. Documenten toevoegen
Om de declaratie in behandeling te nemen hebben wij ter controle volgende documenten nodig.
Zonder deze documenten kunnen wij de declaratie niet behandelen.
Bij fietsvergoeding en eigen vervoer:
• Absentielijst van de school. Let op dat hier alleen de gegevens van de leerling staan die de
vergoeding declareert.
Bij openbaar vervoer:
• Betaalbewijs. Let op dat u een kopie van aankoopbewijs van bus- of treinkaart bijvoegt, of een kopie
van het transactieoverzicht uit mijn OV-chipkaart (via www.ov-chipkaart.nl op te vragen).
7. Ondertekening
Door ondertekening van dit declaratieformulier:
• Verleent u de Gemeente Halderberge toestemming de gegevens van de leerling, voor zover
noodzakelijk, te verstrekken aan andere deskundigen die de Gemeente Halderberge adviseren op het
gebied van het leerlingenvervoer.
• Geeft u de Gemeente Halderberge toestemming om, de door u ingevulde gegevens, te vergelijken met
de gegevens uit het Basisregistratie Personen (BRP) en de gegevens van het gemeentelijke systeem
inzake leerplicht.
U verklaart hiermee het declaratieformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Naar waarheid ingevuld d.d.

Handtekening:

…………………………………

……………………………..

Dit formulier kunt u persoonlijk inleveren op het gemeentehuis, Parklaan 4, 4730 AA Oudenbosch. U kunt het
formulier ook per post versturen naar Gemeente Halderberge, t.a.v. Team Zorg en Jeugd, Postbus 5, 4730 AA
Oudenbosch.
Informatie over het Leerlingenvervoer kan worden verkregen bij team Zorg en Jeugd (werkdagen tussen 9.00
en 10.00 uur) telefoonnummer: 14 0165 en via de website www.halderberge.nl

