
 

 

 
 

 
Loket Leerlingenvervoer 
Stationspark 27C 
4462 DZ GOES 
 
info@loketleerlingenvervoer.nl 
 
 
 

 
Declaratieformulier Leerlingenvervoer 

 
Met dit formulier kunt u de door u voorgeschoten vervoerskosten voor het leerlingenvervoer declareren. U 

komt alleen in aanmerking voor een vergoeding voor leerlingenvervoer wanneer uw aanvraag voor 

leerlingenvervoer is goedgekeurd door het Loket Leerlingenvervoer. U heeft hierover een beschikking/brief 

van het Loket Leerlingenvervoer ontvangen. 

 

Gegevens: 

Naam leerling  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Naam ouder/voogd   

Bankrekeningnummer 

(IBAN) 
 

 

Aanvraag fietsvergoeding of vergoeding eigen vervoer: 

Maand  

Aantal vervoersdagen  

Kosten  € In te vullen door het Loket 

 
Bekostiging van de kosten van het eigen vervoer bedraagt € 0,19 per kilometer en van het fiets vervoer 

€ 0,09 per kilometer (volgens de ANWB-routeplanner kortste route) per dag dat de leerling daadwerkelijk de school heeft bezocht. 

 

Aanvraag vergoeding openbaar vervoer: 
Periode (van – tot en met)  

Kosten €  

 

Vervoersbewijs bijvoegen: 

o kopie van aankoopbewijs van bus- of treinkaart  

o of een kopie van het transactieoverzicht uit Mijn OV-chipkaart (via www.ov-

chipkaart.nl op te vragen)  

o of de maandfactuur van Connexxion (bij busvervoer via Connexxion) 

 

 

 
 

http://www.ov-chipkaart.nl/
http://www.ov-chipkaart.nl/


 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

maand: _____________________  jaar :_________________ 

 

S.v.p. aankruisen welke dagen uw zoon/dochter daadwerkelijk de school bezocht heeft: 

O 1  O 7  O 13  O 19  O 25  O 31 
O 2  O 8  O 14  O 20  O 26    
O 3  O 9  O 15  O 21  O 27    
O 4  O 10  O 16  O 22  O 28    
O 5  O 11  O 17  O 23  O 29    
O 6  O 12  O 18  O 24  O 30  

 
 

  

_____________________________________________________________________________________  
 

Ondertekening ouder/verzorger: 

 

Ondergetekende verklaart hierbij het declaratieformulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Datum:       Handtekening ouder/voogd: 
 
 
 
____________________       _______________________ 
 

_______________________________________________________________________ 

Ondertekening school: 
 
 
De directeur van _______________________________(naam school), verklaart hierbij dat 

bovengenoemde leerling de school op de hierboven vermelde data bezocht heeft. 

 
Handtekening directeur: 
 
 
 
 
_____________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

U kunt dit formulier verzenden via: 

- e-mail: info@loketleerlingenvervoer.nl 

- per post:  Loket Leerlingenvervoer  

   Stationspark 27C 

   4462 DZ Goes 

    

 

We adviseren u een kopie van dit formulier voor uw eigen administratie te bewaren. 

mailto:info@loketleerlingenvervoer.nl

