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Versie september ’20

Declaratieformulier Dance Fever 2020-2021
Met het invullen van dit formulier kan je kosten die je hebt gemaakt voor Dance Fever declareren bij de
vereniging. Zorg dat je declaratie aan de voorwaarden voldoet voordat je het formulier inlevert, dit kan het
afkeuren van je declaratie voorkomen!

Omschrijving
Naam:
_______________________________________________________________________________________
Commissie/functie (indien van toepassing):
_____________________________________________________________
Bedrag:
_______________________________________________________________________________________
Aantal bonnetjes:
_______________________________________________________________________________________
Omschrijving:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Betaalgegevens
Naam rekeninghouder: _______________________________________________________________________________________
IBAN:
_______________________________________________________________________________________
BIC*:
_______________________________________________________________________________________
Plaats**/datum van inleveren: ______________________________________________________________________________
Handtekening:
_______________________________________________________________________________________
* Het invullen van een BIC nummer is alleen verplicht voor niet-Nederlandse rekeningen.
** De plaats waar je je op dit moment bevindt.

Voorwaarden
•
•

•
•
•
•

Dit formulier is alleen geldig als deze in combinatie met de bijbehorende factuur of bon per email is
ingeleverd. Een pinbon is niet toereikend: het moet de bon met kostenspecificatie zijn.
Het formulier dient binnen één maand na het maken van de kosten ingeleverd te worden bij de
penningmeester. Na deze deadline kunnen de kosten in principe niet meer worden gedeclareerd. Alleen in
schriftelijk overleg met de penningmeester kan vooraf afgesproken worden dat er van deze regel afgeweken
mag worden.
Geef bij omschrijving zo duidelijk mogelijk aan waarvoor de kosten gedeclareerd worden. Bij onduidelijkheid
kan nog contact met je worden opgenomen.
Geef duidelijk aan op de factuur of de bon welke kosten gedeclareerd worden.
Statiegeld en alle soorten draagtassen worden in principe niet vergoed. Mits vooraf afgesproken kan bij
cadeaus en/of bedankjes hiervan worden afgeweken.
Het inleveren van het declaratieformulier garandeert niet dat je het gedeclareerde bedrag uitbetaald krijgt.
Wanneer je declaratie niet (geheel) wordt uitbetaald, zul je hiervan op de hoogte worden gesteld.

Max Lightbody
Penningmeester XXIe bestuur S.D.V.N. Dance Fever
E-mail: penningmeester@sdvndancefever.nl
_____________________________________________________________________________________________________________

In te vullen door de penningmeester
Het bedrag van €_______ is overgemaakt op bovenstaand IBAN d.d.
Paraaf penningmeester
Volgnummer 2021D______

