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Declaratieformulier
IBAN bankrekening
PERSONEN NIET IN DIENST van de HvA

DECLARATIE OF VOORSCHOT INDIENEN VOLGENS DIT STAPPENPLAN

step 1 Vul volledig digitaal in en print

step 2 Onderteken en dateer

step 3 Bewijsstukken toevoegen. TIP: plak bonnen op een A4-tje, maak een kopie voor de eigen administratie. Geen nietjes a.u.b.

step 4 Tijdelijke werkzaamheden? Voeg een kopie ID toe. Zorg dat je BSN zichtbaar is. 

step 5 Stuur dit formulier en de andere documenten naar: Hogeschool van Amsterdam, t.a.v. Crediteurenadministratie, Postbus 1025, 1000 BA AMSTERDAM

De HvA vraagt daarna de budgethouder om de declaratie goed te keuren, na akkoord volgt de betaling

GEGEVENS DECLARANT NIET IN DIENST VAN DE HVA

Achternaam Initialen Tussenvoegsel

Straat + huisnr. Student nr HvA

Postcode Plaats Land

E-mail adres Telefoonnummer

BSN Geboortedatum

IBAN

IBAN (rekeningnr.) Land (bank)

Naam rekeninghouder SWIFT/BIC (bank buiten Nederland)

DECLARATIE

Kostenplaats/WBS-element

Er is een voorschot betaald voor deze declaratie nee Hoogte voorschot

Periode: 
datum 
vanaf

tot en 
met 
datum

Valuta Bedrag

EUR

TOTAAL 0,00

DATUM EN HANDTEKENING

Datum Handtekening

In geval van tijdelijke werkzaamheden:

Uitleg kostensoorten:

nvt

Tijdelijke werkzaamheden Werk van korte duur op basis van vervanging, invalwerk, tijdelijke projecten. Let op: de HvA is wettelijk verplicht 
opgave te doen aan de Inspectie Loonbelasting

Vacatiegelden Vergoeding voor het voorbereiden of bijwonen van een vergadering.

Overige onkosten Geen tijdelijke werkzaamheden of vacatiegelden. Geef aan om wat voor kosten het gaat en geef reden of doel op.

Bestuursbeurs aantal maanden x 250,-

 Ik bevestig dat ik voldoe aan de IB47 bepalingen opgenomen in de Wet op de Inkomstenbelasting voorwaarden. De HvA is 
verplicht de Inspectie Loonbelasting te informeren over deze declaratie. Ik zal niet meer dan € 1.500 per kwartaal declareren.  
Als student zal ik niet meer dan € 1.500 per jaar declareren.

Contactpersoon HvA  Anuradha Seetal-Autar 230110

Omschrijving (geef, indien van 
toepassing, ook het aantal gewerkte uren 
op)

Kies de kostensoort uit de lijst (zie 
onderaan voor nadere uitleg)

 Ik bevestig dat alle informatie 
naar waarheid is ingevuld.

Vacatiegelden
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