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 Declaratie Formulier 

Naam: ...............................................................................................     

Adres: ...............................................................................................  

Postcode en Woonplaats: ...............................................................................................  

IBAN nummer: ...............................................................................................  

 

Datum / periode Omschrijving (honorarium/uren, reis-/verblijfkosten, diversen) Bedrag  € 

   

   

   

   

   

 
 

Datum 
 

Handtekening Totaal bedrag     €  

 

Ten behoeve van de crediteurenadministratie (hieronder niets invullen) 

Ingekomen d.d.  

Boekstuknummer  

Declaratie akkoord  

Grootboekcode  

Betaald d.d.  

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 



 

 

Online Declaratieformulier Invulinstructie 
 
1. Inlevertermijn 
U wordt verzocht om uw declaraties zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk twee maanden na de datum waarop de 
kosten gemaakt zijn, naar het Bondsbureau van de KNSB  
te mailen: facturen@schaakbond.nl. Declaraties over de  
maand december kunnen tot en met 31 januari van het  
daarop volgende jaar worden ingeleverd. 
 
2. Wijze van invullen 
Gaarne het online formulier met blokletters invullen. Het  
gedeelte  ten behoeve van de crediteurenadministratie echt
er niet invullen. 
 
3. Specificatie honorarium 
U wordt verzocht aan te geven: 
-  de datum waarop de activiteit plaatsvond, 
-  de activiteit waarover u het honorarium declareert en 
-  het door u gedeclareerde bedrag. 
 
4. Specificatie reiskosten 
U wordt verzocht aan te geven: 
-  de datum waarop de reiskosten gemaakt zijn, 
-  de reden waarom de reiskosten gemaakt zijn en 
-  het door u gedeclareerde bedrag. 
 
Indien u met het Openbaar Vervoer gereisd heeft, wordt 
u bovendien verzocht de vervoersbewijzen aan uw 
declaratie te hechten. 
 
OV-chipkaart:  
Op de website www.ov-chipkaart.nl onder het kopje ‘Mijn 
OV chipkaart’ kan men een overzicht uitdraaien van de 
ritten. Ook kan men bij elk kaartjesautomaat, een bonnetje 
laten uitdraaien van de laatste tien ritten.  
 
Indien u met Eigen Vervoer gereisd heeft, wordt u 
verzocht om het traject en het aantal verreden kilometers 
op te geven. 
 
5. Specificatie verblijfkosten / overige kosten 
U wordt verzocht aan te geven: 
-  de datum waarop de kosten gemaakt zijn, 
-  de reden waarom de kosten gemaakt zijn, 
-  de aard van de gemaakte kosten, en 
-  het door u gedeclareerde bedrag. 
Bovendien wordt u verzocht de rekeningen en 
kassabonnen aan uw declaratie te hechten. 
 
6. BTW plichtig 
Bent U BTW plichtig dan moet u een factuur insturen 
waarop de BTW apart is vermeld. Deze factuur dient te 
voldoen aan de wettelijke eisen waaronder vermelding van 
uw BTW nummer. 
 

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