
 

DECLARATIEFORMULIER VERLETKOSTEN KADERLEDEN 
 

 

 

 
 

Naam bedrijf  

Vestigingsplaats  

Contactpersoon  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Bankrekeningnummer  

Gewenste omschrijving 
bij betaling  

(maximaal 30 tekens) 

 

 

 
Naam kaderlid Lid van1 Activiteit waaraan is deelgenomen Datum 

waarop * 
Aantal 
verzuimde 
uren 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Totaal  

Tarief € 17,00 

Verletkosten  

 
* De declaratie kan tot uiterlijk 4 maanden na de bijeenkomst/activiteit worden ingediend. 

Later ingediende declaraties worden niet gehonoreerd. 

 

 

 
Bijgevoegd moet worden het schriftelijke verzoek van de betrokken vakbond om verzuim van het kaderlid voor 
deelname aan de vakbondsactiviteit. Zonder dit afschrift wordt de declaratie niet in behandeling genomen. 

 

   

 
   

 
   

 

 

 
1 

Dit kan zijn: CNV Vakmensen of FNV  

 

Declaratieformulier Verletkosten kaderleden 

versie – mei 2019 

Aldus naar waarheid ingevuld door: 

Functie: 

Datum: 
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