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Naam en voorletters:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

E-mail:

Contactpersoon / afdeling Radboud Universiteit:

Kostenplaats, Verbijzondering of Projectnummer is noodzakelijk om uw declaratie te kunnen verwerken.
Kostenplaats: Verbijzondering:

Project- en taaknummer: Taaknummer:

SEPA Betaling IBAN:

Betaling buiten SEPA Bankrekeningnummer:
BIC/SWIFT:

ABA (USA):

Naam en adres bank:

Zakelijk karakter  
Vermeld hier de reden van de gemaakte kosten en/of omschrijving en datum van de uitgevoerde werkzaamheden.

    Reiskosten
Voor de reis van: Naar:

Datum vertrek: Datum terugkomst:

Doel van de reis:

Autokosten: km à per km Afstand volgens www.anwb.nl (kortste route)

Openbaar vervoer (trein, boot, vliegtuig, taxi):      

Verblijfskosten
Hotel incl/excl ontbijt:

Ontbijt/lunch/diner(s):

Huurauto:

Overige verblijfskosten:

Overige onkosten
Congres/seminar/symposium kosten:
Boeken, tijdschriften, etc:

Druk- en materiaalkosten:

Honoraria

Overige onkosten:    

Ontvangen voorschot: -/- 

Totaal gedeclareerd bedrag:

Datum:

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.  

 Indien u dit formulier in een andere applicatie dan Adobe Acrobat opent, dient u het ingevulde formulier op te slaan door het 
formulier te printen als pdf-bestand of te exporteren als pdf-bestand. 

  
Opmerkingen:  
-     De declaratie moet binnen 3 maanden nadat de kosten gemaakt zijn worden ingediend.   
-     U kunt het declaratieformulier met de betalingsbewijzen bij voorkeur als PDF-bestand versturen naar crediteuren@cif.ru.nl 
-     Voor vragen over uw declaratie kunt u een email versturen naar: crediteuren@cif.ru.nl 
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Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Contactpersoon / afdeling Radboud Universiteit:
Kostenplaats, Verbijzondering of Projectnummer is noodzakelijk om uw declaratie te kunnen verwerken.
Kostenplaats:
Verbijzondering:
Project- en taaknummer:
Taaknummer:
SEPA Betaling	
IBAN:
Betaling buiten SEPA
Bankrekeningnummer:
BIC/SWIFT:
ABA (USA):
Naam en adres bank:
Zakelijk karakter  
Vermeld hier de reden van de gemaakte kosten en/of omschrijving en datum van de uitgevoerde werkzaamheden.
    
Reiskosten
Voor de reis van:
Naar:
Datum vertrek:
Datum terugkomst:
Doel van de reis:
Autokosten:
km à
per km
Afstand volgens www.anwb.nl (kortste route)
Openbaar vervoer (trein, boot, vliegtuig, taxi):      
Verblijfskosten
Hotel incl/excl ontbijt:
Ontbijt/lunch/diner(s):
Huurauto:
Overige verblijfskosten:
Overige onkosten
Congres/seminar/symposium kosten:
Boeken, tijdschriften, etc:
Druk- en materiaalkosten:
Honoraria
Overige onkosten:    
Ontvangen voorschot:
-/- 
Totaal gedeclareerd bedrag:
Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.  
 Indien u dit formulier in een andere applicatie dan Adobe Acrobat opent, dient u het ingevulde formulier op te slaan door het formulier te printen als pdf-bestand of te exporteren als pdf-bestand.
 
Opmerkingen: 
-     De declaratie moet binnen 3 maanden nadat de kosten gemaakt zijn worden ingediend.  
-     U kunt het declaratieformulier met de betalingsbewijzen bij voorkeur als PDF-bestand versturen naar crediteuren@cif.ru.nl
-     Voor vragen over uw declaratie kunt u een email versturen naar: crediteuren@cif.ru.nl 
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