
DECLARATIE T.B.V. HET VERRICHTEN VAN ENKELE DIENSTEN (INVOICE FOR SERVICES RENDERED)

Naam, voorletters (name and initials) 

Adres (address)

Postcode, woonplaats (postcode, town/city) 

Geboortedatum (date of birth) 

IBAN (international bank account number) 

BIC (bank identity code) 

Nationaliteit (nationality) 

Burgerservicenummer (Dutch citizen service number)

GASTDOCENTSCHAP (VISITING LECTURESHIP)  

Honorarium 
(fee)

Vergoedingen voor reiskosten 
woon/werkverkeer* 
(commuting expenses*)

Overige onkostenvergoedingen 
(other expenses)

Totaalbedrag inclusief alle 
onkostenvergoedingen
(total amount including  
all expenses)

€   €   €   €

Vak / leerstof / categorie  
(course / teaching material / category)

Data van de gastlessen  
(dates of guest lessons)

VERRICHTEN VAN OVERIGE DIENSTEN (OTHER SERVICES RENDERED, NOT LECTURES, CLINICS OR LESSONS)

Honorarium 
(fee)

Vergoedingen voor reiskosten 
woon/werkverkeer* 
(commuting expenses*)

Overige onkostenvergoedingen 
(other expenses)

Totaalbedrag inclusief alle 
onkostenvergoedingen
(total amount including  
all expenses)

€   €   €   €

Aard van de dienstverlening  
(nature of the services)

Data van de dienstverlening  
(dates of the services)

TOELICHTING (INFORMATION) Onvolledig ingevulde formulieren kunnen leiden tot vertraging in de betaling 
    Incomplete forms may lead to a delay in payment

Datum (date) Datum (date)

Budgethouder  
(name budget holder)

Betrokkene  
(person concerned)

Handtekening 
(signature) 

Handtekening 
(signature)

In te vullen door de boekhouding (for internal use only)

Grootboekrekening Kostenplaats Kostendrager Dimensie 3-code Totaalbedrag

€

€

€

Boekstuknummer FA

Academie 

Kostenplaats

* Eigen vervoer: Bij het declareren van kilometers graag het kilometer declaratieformulier invullen en toevoegen / OV-reis: specificatie verplicht
Private transport: please fill in and attach the expense claim form when claiming kilometres / Public transport: specification required

* Eigen vervoer: Bij het declareren van kilometers graag het kilometer declaratieformulier invullen en toevoegen / OV-reis: specificatie verplicht
Private transport: please fill in and attach the expense claim form when claiming kilometres / Public transport: specification required
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