Team Jeugd
Postbus 36, 1780 AA Den Helder

Declaratie openbaar vervoer leerlingenvervoer
Schooljaar 2022-2023
Volledig invullen en ondertekenen en voorzien van handtekening en stempel school met reisbewijzen
retourneren via e mail leerlingenvervoer@denhelder.nl of afgeven aan de balie Kerkgracht 1 Den Helder
Ondergetekende
Naam en voorletters
Adres
Postcode & plaats
Telefoonnummer
Verzoekt om uitbetaling van de hem of haar toekomende vergoeding van het vervoer wegens
schoolbezoek van ondergenoemde leerling(en).
Het betreft de reiskosten over de maand

……………………………….

Gegevens leerling(en)
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Naam school
Opgave periode schoolbezoek
Van

Tot en met

Gemaakte kosten
€
€
€
€
€
Totaal €

Rekeningnummer waarop betaling kan plaats vinden
IBAN-nummer
Ten name van
Ondertekening
Handtekening

Handtekening directeur school + stempel

Datum

Datum

Plaats

Plaats

In te vullen door de gemeente
De vergoeding is vastgesteld op €
Boeken t.l.v. begrotingspost 643000 / 434100

Datum

Paraaf voor akkoord

Toelichting declaratie kosten van openbaar vervoer
Bij het indienen van declaraties is een aantal zaken belangrijk.
De leerling moet altijd op de goedkoopste manier te reizen.
Dat zal in de meeste gevallen een maandkaart met bus of trein zijn. Als de maandkaart bijna is verlopen
moet u voor de volgende periode (maand) nagaan wat de goedkoopste manier van reizen is.
Als er in een periode een lange schoolvakantie (langer dan een week) valt, is het niet altijd nodig een
maandkaart te kopen. Het kopen van dagretours kan dan goedkoper zijn.
Als u hier geen rekening mee houdt, zal slechts een deel van de door u gemaakte kosten worden vergoed.
Reizen tijdens schoolvakanties worden niet vergoed.
U kunt iedere maand een declaratieformulier inleveren. Op het declaratieformulier moet u duidelijk de
periode (maand en jaar) aangeven waarover u declareert.
Extra declaratieformulieren zijn verkrijgbaar bij team Zorg, secretariaat leerlingenvervoer.
De laatste declaratie moet altijd vóór het einde van het schooljaar worden ingeleverd.
De declaratieformulieren moeten altijd worden ondertekend door de directeur van de school en voorzien
zijn van een stempel van de school.
Bij de declaratieformulieren moet u het volgende als bewijsstuk bijvoegen:
- een aanschafbewijs: dit kan zijn een aanschafbewijs van de kaart, een orderbevestiging of een kopie van
uw bankafschrift waarop de betaling te zien is, én
- een specificatie van de reistransacties.
Als de leerling van het speciaal (voortgezet) onderwijs gedurende het schooljaar 18 jaar wordt en daarom
in aanmerking komt voor een Ov-studentenkaart, vervalt met ingang van het eerst volgende kwartaal de
vergoeding voor het leerlingenvervoer.
Lever de declaratieformulieren tijdig in!
U wordt verzocht een declaratieformulier uiterlijk een maand na de declaratieperiode in te leveren. Later
ingediende declaraties worden mogelijk niet meer vergoed.
Zorg bij de laatste declaratie van het schooljaar tijdig, voordat de zomervakantie begint, voor een
handtekening van de directeur van de school.
Als u vragen heeft, kunt u op dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 08.30 tot 12.00 uur telefonisch
contact opnemen met het secretariaat leerlingenvervoer van de gemeente Den Helder met telefoonnummer
14 0223.

