
Aanvraag deelname fietsregeling

Schoolgegevens

Schoolbestuur :

Naam school :

Persoonsgegevens

Naam :

Geboortedatum :

Aanvraag vergoeding voor

Fiets

Datum aanschaf :

Bedrag :

Verzekering

Datum ingang :

Datum einde :

Bedrag :

Accessoires

Datum aanschaf :

Bedrag :

Keuze verrekenwijze

Varianten

€ of

€ of

€ of

Salaris € of

Bij keuze salaris aangeven in welke maand(en) de vergoeding moet worden verrekend:

Ondertekening werknemer

Plaats : Datum :

Handtekening :

Ondertekening door of namens het bevoegd gezag

Plaats : Datum :

Handtekening :

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie-uitkering

Eindejaarsuitkering OOP / OBP

Structurele eindejaarsuitkering

Door ondertekening van dit formulier verklaart aanvrager bekend te zijn met de fietsregeling van de werkgever

en dat deze aanvraag aan de voorwaarden voor vergoeding vanuit deze regeling voldoet. Tevens verklaart aanvrager op 

de hoogte te zijn van de gevolgen van uitruil van het bruto salaris en hiermee akkoord te gaan. Tevens verklaart de 

werknemer dat de aanvraag betrekking heeft op een fiets die door aanvrager voor meer dan de helft van zijn 

werkdagen wordt gebruikt voor woon-werkverkeer.

De werkgever verklaart dat is vastgesteld dat bijgaande bewijsstukken een kopie zijn van de originele

nota's en of verzerkingpolis. Tevens verklaart de werkgever dat de aanvraag betrekking heeft op een fiets die door de 

aanvrager voor meer dan de helft van zijn werkdagen wordt gebruikt voor woon-werkverkeer.

 

 

Geef hieronder aan op welke wijze de vergoeding verrekend moet worden. U kunt kiezen voor een variant of een 

combinatie van de hieronder genoemde bronnen.

Niet van toepassing Geheel Gedeeltelijk, namelijk:

Niet van toepassing Geheel Gedeeltelijk, namelijk:

Niet van toepassing Geheel Gedeeltelijk, namelijk:

Niet van toepassing Geheel Gedeeltelijk, namelijk:
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Bijlage I - Te overleggen bewijsstukken

Fiets:

Een kopie van de aankoopnota. De volgende gegevens dienen op de nota aanwezig te zijn:

1. de geboortenaam (inclusief voorletters) en adresgegevens van de aanvrager. 

2. het merk en type van de fiets;

3. de aankoopdatum.

Fietsverzekering:

1. de geboortenaam (inclusief voorletters) en adresgegevens van de aanvrager.

2. het merk en type van de fiets;

3. de premieperiode.

Fietsaccessoires:

Een kopie van de aankoopnota. De volgende gegevens dienen op de nota aanwezig te zijn:

1. de geboortenaam (inclusief voorletters) en adresgegevens van de aanvrager.

2. een specificatie van de accessoires en bedrag; 

3. de aankoopdatum.

Een kopie van de verzekeringspolis of premienota. De volgende gegevens dienen op polis of nota te zijn

vermeld:
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Door ondertekening van dit formulier verklaart aanvrager bekend te zijn met de fietsregeling van de werkgever

en dat deze aanvraag aan de voorwaarden voor vergoeding vanuit deze regeling voldoet. Tevens verklaart aanvrager op 

de hoogte te zijn van de gevolgen van uitruil van het bruto salaris en hiermee akkoord te gaan. Tevens verklaart de 

werknemer dat de aanvraag betrekking heeft op een fiets die door aanvrager voor meer dan de helft van zijn 

werkdagen wordt gebruikt voor woon-werkverkeer.

De werkgever verklaart dat is vastgesteld dat bijgaande bewijsstukken een kopie zijn van de originele

nota's en of verzerkingpolis. Tevens verklaart de werkgever dat de aanvraag betrekking heeft op een fiets die door de 

aanvrager voor meer dan de helft van zijn werkdagen wordt gebruikt voor woon-werkverkeer.

 

 

Geef hieronder aan op welke wijze de vergoeding verrekend moet worden. U kunt kiezen voor een variant of een 

combinatie van de hieronder genoemde bronnen.
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Een kopie van de verzekeringspolis of premienota. De volgende gegevens dienen op polis of nota te zijn

vermeld:
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