
Declaratieformulier | Expenses Declaration 

Hey daar! Wat leuk dat jij wat voor A.S.V.Gay hebt gekocht! 

Bij het invullen van dit declaratieformulier is het belangrijk om op het volgende te letten: 
- Zorg dat je een bon of factuur hebt. Dit moet een bon zijn waar ook daadwerkelijk

opstaat wat je allemaal hebt gekocht, pinbonnen worden niet geaccepteerd.
- Als je een foto maakt van de bon, zorg dan dat je deze even goed strak trekt. Alle

aankopen en bedragen moeten goed leesbaar zijn.
- Zijn het benzinekosten die je declareert? Vergeet dan niet een screenshot van je

afstanden op google maps erbij te sturen. We rekenen 0,19 cent per gereden km. De
kortste routes tellen hier.

Bij vragen kan je altijd bij mailen op penningmeester@asvgay.nl 

Liefs, 

Julia 

mailto:penningmeester@asvgay.nl


Amsterdamse Studenten Vereniging Gay 
Nieuwe Achtergracht 170  
1018WV Amsterdam  
NL19 INGB 0005 3956 91 

Declaratieformulier | Expenses Declaration 

Aankoopgegevens | Purchase details 

Datum | Date:        

Bedrag | Amount:  € 

Commissie | Committee:  

Omschrijving en reden van aankoop | Description and reason of purchase: 

Gegevens van betaler | Refund account details

Rekeningnummer | Account number: 

Naam rekeninghouder | Name of account holder: 

Ik ga ermee akoord dat mijn persoonsgegevens op dit formulier worden verwerkt volgens de 
privacyverklaring die te vinden is op www.asvgay.nl. | I agree that my personal information on this form 
will be proccessed according to the privacy policy which can be found on www.asvgay.nl.  

Alle velden moeten ingevuld zijn! | All fields are mandatory! 

N.B. Bonnetje(s) van de aankoop bij dit formulier voegen aub! Zonder bonnetje is restitutie onmogelijk. | 
Note: please attach all purchase receipts to this form. Without reciepts purchases cannot be refunded.  

Opmerkingen penningmeester | Treasurer remarks: 

Dit is een invulbaar pdf-document, gebruik 
Adobe Acrobat of Foxit-reader om deze in te 
vullen. | This is a fillable pdf-document. Use 
Adobe Acrobat or Foxit-reader to fill out this 
form 

http://www.asvgay.nl/
http://www.asvgay.nl/
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