Gemeente Kerkrade

DECLARATIEFORMULIER KILOMETERVERGOEDING schooljaar 2022-2023

Gegevens leerling
Voornaam en achternaam

:

Geboortedatum

:

Straat en huisnummer (verblijfplaats)

:

Postcode en woonplaats

:

Achternaam aanvrager

:

Rekeningnummer aanvrager

:

Naam school

:

Enkele afstand woonadres – school (km)

:

Uitleg voor het bepalen van het aantal te declareren kilometers
De afstand van de woning tot aan de school wordt volgens de Verordening vastgesteld met de ANWB
Routeplanner over de kortste route, zie www.anwb.nl.
Rekenvoorbeeld voor het bepalen van het totaal aantal km’s per dag:
De afstand van uw woonadres is bijv. 3 km volgens de ANWB-routeplanner. U kunt dit aantal
vermenigvuldigen met 4 (de rit heen en terug in de morgen en de rit heen en terug in de middag), dit wordt
dan 4 x 3 km = 12 km per dag.
Als u uw kind echter afzet op weg naar bijvoorbeeld uw werk -u hoeft hier dus niet extra voor (om) te
rijden-, mag u alleen de volgende kilometers in rekening brengen: ‘s morgens de rit van de woning naar
school en ‘s middags de rit van school naar de woning. Dit zou dan volgens bovenstaand voorbeeld
2 x 3 km = 6 km per dag zijn.

Declaratie
Dag (bijv. maandag)

Datum

: Aantal kilometers heen en terug per dag
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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:
:
:
:
:
:
:
Totaal aantal te declareren kilometers
Totaal te declareren bedrag € 0,19 x totaal aantal km = €

:
:

Ondertekening ouder(s)/verzorger(s)
Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik:
Dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld
Handtekening

Plaats

:
Datum

Verdere informatie en afhandeling
•
•

Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in
behandeling genomen.
Bij de eerste declaratie dient u een kopie van uw bankpas mee te sturen.

Adresgegevens voor het versturen van de aanvraag
Gemeente Kerkrade
T.a.v. afdeling Leerlingenvervoer
Markt 33
6461 EC Kerkrade
Telefoonnummer 045-5676767/14 045
U kunt het formulier ook mailen, in dat geval dient u het te sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

Informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling
Leerlingenvervoer, deze afdeling is dagelijks bereikbaar van 8.30 uur tot 13.00 uur op telefoonnummer
045-5676767/14 045 of via de mail: Leerlingenvervoer@kerkrade.nl
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