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declaratieformulier kosten openbaar vervoer

Vul je declaratie aub in blokletters en per week in. Gebruik de bijlage om je openbaar vervoerbewijzen  
op volgorde van datum mee te sturen! Onvolledig en onjuist ingevulde declaraties kunnen helaas niet worden vergoed. 
Stuur het ingevulde formulier met de bijlagen aan pzSearch. 
Nieuwe declaratieformulieren zijn te downloaden vanaf pzsearch.nl/downloads. 

Naam:     Geboortedatum:        -        -        

Declaratie over week:                           Van het jaar:                           Opdrachtgever:   

datum   reisdoel bedrag

      -        -         1.   €  

       -        -        2.   €  

       -        -        3.   €  

       -        -        4.   €  

       -        -        5.   €  

       -        -        6.   €  

       -        -        7.   €  

       -        -        8.   €  

       -        -        9.   €  

       -        -        10.   €  

       -        -        11.   €  

       -        -        12.   €  

       -        -        13.   €  

       -        -        14.   €   

  TOTAAL OPENBAAR VERVOERKOSTEN €  

* Transactiekosten of andere kosten voor het verkrijgen van openbaar vervoerkosten worden niet vergoed. 

De kosten die je hebt gemaakt voor het openbaar vervoer, worden alleen vergoed als je orginele trein-, tram-, bus- en metrokaartjes 
als bewijs hebt geniet of geplakt en als de opdrachtgever dit formulier voor akkoord heeft ondertekend. 

uitzendkracht:   opdrachtgever: 

    
datum & handtekening  datum & handtekening
  wij verklaren dat de onkosten op deze declaratie juist zijn 
  ingevuld en vergoed mogen worden



declaratieformulier kosten openbaar vervoer

Bijlage

Gebruik deze bijlage om je openbaar vervoerbewijzen op volgorde van datum mee te sturen!  
Je kunt ze aan dit formulier nieten.   Geen Kopieën!

De kosten die je hebt gemaakt voor het openbaar vervoer, worden alleen vergoed als je originele trein-, tram- 
bus- en metrokaartjes als bewijs op bijgaand formulier hebt geniet of geplakt en als de opdrachtgever dit 
formulier voor akkoord heeft getekend.

Plak of niet hier je trein-, tram-, 
bus- of metrokaartjes
REIS 1 

1 kaartje per vakje

Plak of niet hier je trein-, tram-, 
bus- of metrokaartjes
REIS 8 

1 kaartje per vakje

Plak of niet hier je trein-, tram-, 
bus- of metrokaartjes
REIS 2 

1 kaartje per vakje

Plak of niet hier je trein-, tram-, 
bus- of metrokaartjes
REIS 9 

1 kaartje per vakje

Plak of niet hier je trein-, tram-, 
bus- of metrokaartjes
REIS 3

1 kaartje per vakje

Plak of niet hier je trein-, tram-, 
bus- of metrokaartjes
REIS 10 

1 kaartje per vakje

Plak of niet hier je trein-, tram-, 
bus- of metrokaartjes
REIS 4 

1 kaartje per vakje

Plak of niet hier je trein-, tram-, 
bus- of metrokaartjes
REIS 11

1 kaartje per vakje

Plak of niet hier je trein-, tram-, 
bus- of metrokaartjes
REIS 5 

1 kaartje per vakje

Plak of niet hier je trein-, tram-, 
bus- of metrokaartjes
REIS 12 

1 kaartje per vakje

Plak of niet hier je trein-, tram-, 
bus- of metrokaartjes
REIS 6 

1 kaartje per vakje

Plak of niet hier je trein-, tram-, 
bus- of metrokaartjes
REIS 13

1 kaartje per vakje

Plak of niet hier je trein-, tram-, 
bus- of metrokaartjes
REIS 7

1 kaartje per vakje

Plak of niet hier je trein-, tram-, 
bus- of metrokaartjes
REIS 14 

1 kaartje per vakje
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