Aanvraagformulier Regeling Tegemoetkoming Vervoerskosten 18-19
1. Gegevens aanvrager
Vul hieronder de contact en IBAN gegevens van de aanvrager in.
Naam en voorletter(s)

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoon

:

Email

:

IBAN

[N][L][ ][ ] [ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

2. Verzamelinkomen aanvrager
Vul hieronder het verzamelinkomen van beide ouders over 2016 in. Ook wanneer u het peiljaar wenst te
verleggen.
Ouder

Verzamelinkomen

Bijlage meegestuurd?

Vader

€

O

Moeder

€

Totaal

€

+

O

Als bewijs moet van beide ouders een kopie van de belasting aanslag van 2016 of een IB-60 verklaring
meegestuurd worden waar het verzamelinkomen uit blijkt. Indien dit niet mogelijk is, volstaat een kopie van de
definitieve toekenning van de zorgtoeslag.
Bij deze vraag ik een peiljaarverlegging aan naar

Bijlage meegestuurd?

O 2017

O

O 2018

O

Het verleggen van het peiljaar is alleen mogelijk als uw verzamelinkomen met meer dan 15% is gewijzigd t.o.v.
2016. Wanneer u peiljaarverlegging wilt aanvragen dan dient u dit te motiveren door middel van bijlagen.

3. Gegevens leerling(en)
Vul hieronder de gegevens van de leerling en de reiskosten in.
Naam leerling
Soort vervoer

:
Van

Naar

Periode

Kosten per
schooljaar

Bijlage
meegestuurd?
O
O

Naam leerling
Soort vervoer

:
Van

Naar

Periode

Kosten per
schooljaar

Bijlage
meegestuurd?
O
O

Naam leerling
Soort vervoer

:
Van

Naar

Periode

Kosten per
schooljaar

Bijlage
meegestuurd?
O
O

Naam leerling
Soort vervoer

:
Van

Naar

Periode

Kosten per
schooljaar

Bijlage
meegestuurd?
O
O

Als bewijs moet een kopie van de factuur of betaalbewijs van het abonnement meegestuurd worden.

4. Tegemoetkoming overheid
Het kan zijn dat de overheid in uw regio een tegemoetkomingsregeling aanbiedt in verband met reiskosten. Vul
hieronder de gegevens van deze aanvraag in:
Heeft u een aanvraag ingediend bij de gemeente/provincie?
O ja, vul onderstaande gegevens in
Welke gemeente/provincie

:

Bedrag tegemoetkoming

€
O nee

Waarom niet

:

5. Ondertekening
Door ondertekening verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en benodigd bewijsmateriaal in
de bijlagen te hebben toegevoegd. (Let op: onvolledig, niet ondertekend, te laat ingediende aanvragen en
aanvragen zonder bewijsstukken worden niet in behandeling genomen)
Datum en plaats

:

Handtekening

:

Dit ingevulde formulier met bijlagen uiterlijk 1 oktober 2018 opsturen per post naar Stichting Vrienden van
Greijdanus, Postbus 393, 8000 AJ Zwolle t.a.v. Mw. P. de Jong of in PDF per mail naar vrienden@greijdanus.nl.

