
Declaratie kosten
LeverancierDatum  Plaats 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Aard of naam bijeenkomst

a €15,- te declareren € Totaal aantal bijeenkomsten:

*1e, 2e, 3e of 4e kwartaal met het jaartalPeriode* 

Datum:

Naam:

IBAN Bankrekening : 

Handtekening:

Ten name van: 

Datum Bedrag in € 

1 

2 

3 

4 

Van / Naar
Declaratie reiskosten

 Totale reiskosten:

Aantal km 

Declaratieformulier thema- en werkgroepbijeenkomsten
Actieve huurders die deelnemen aan thema- en werkgroepvergaderingen, regionale en landelijke 
bijeenkomsten e.d. krijgen een vergoeding van €15,- per bijeenkomst. Daarvan zijn uitgezonderd 
bijeenkomsten van en voor complex- en bewonerscommissies, leden- en huurdersbijeenkomsten, symposia, 
cursussen, trainingen e.d. en bijeenkomsten waarvoor men in het kader van een functie bij de HBV een vaste 
vergoeding krijgt. Reiskosten kunnen worden gedeclareerd als de bijeenkomst buiten Etten-Leur is gehouden. 
Kosten openbaar vervoer worden vergoed op basis van kaartjes (uitdraai OV-reisoverzicht). Autokosten 
kunnen worden gedeclareerd á €0,40 cent per kilometer, mits er zoveel mogelijk wordt gecarpoold. Er 
geldt een maximum van €1.500,- per persoon per jaar (som van alle (vaste) vergoedingen die u krijgt!)

Het formulier kan en mag digitaal worden ingevuld. Bij voorkeur 1 declaratie per kwartaal. Graag 
voorzien van handtekening en vergezeld van de (gescande) openbaar vervoerbewijzen mailen of sturen 
naar de Huurdersadministratie (huurdersadministratie@hbvettenleur.nl).
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