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Burgerservicenummer:
Naam en voorletters:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Contactpersoon / afdeling Radboud Universiteit:
Kostenplaats:
Project:
Verbijzondering:
Kostenplaats:
Project:
Verbijzondering:
SEPA Betaling	
IBAN:
Betaling buiten SEPA
Bankrekeningnummer:
Informatie SEPA
BIC / ABA (USA):
Naam en adres bank:
Begroting betreffende dienstreis
Uitnodiging, programma, officiële mededeling inzake inschrijvingskosten kunnen bijgevoegd worden
Kosten
(Voorschot bedraagt maximaal 100% van deze kosten)
(Voorschot bedraagt maximaal 100% van deze kosten)
(Voorschot bedraagt maximaal 80% van deze kosten)
Voorschot gewenst:
-    Door derden een tegemoetkoming in de hierboven kosten in het voouitzicht is gesteld te bedrage van:
-    Hij/zij de declaratie zo spoedig mogelijk zal indienen. Indien de declaratie niet binnen drie maanden (na terugkomst) wordt 
     ingediend bij de afdeling CFA vervalt de aanspraak op vergoeding (art 7 lid 2 van de dienstreisregeling). 
Handtekening declarant:
Opmerkingen:
-    Een voorschot kan enkel aangevraagd worden als de volledig ingevulde begroting uiterlijk 14 dagen voor vertrek binnen is bij de afdeling CFA
-    Na ondertekening dit formulier doorsturen naar: CFA, afdeling crediteuren-reiszaken, Gymnasion
-    Inlichtingen bij: e-mail: reiszaken@cif.ru.nl 
De declarant verklaart dat:
8.2.1.4029.1.523496.503679
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