
 

FAQ Keuzemodel 
 
Ik ga binnenkort uit dienst bij de Radboud Universiteit. Tot wanneer 
kan ik een ruilkeuze maken in het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden? 

Je moet de ruilkeuze maken vóór de 1e dag van de maand waarin je uit dienst gaat. 

Kan ik verlofuren inzetten in het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden 
als ik deelneem aan een seniorenregeling? 

Ja, dit is mogelijk op voorwaarde dat jouw wettelijk aantal minimum vakantie-uren in 
stand blijft. In het systeem is bij de vermelding van het persoonlijke maximaal 
inzetbare vakantie-uren hiermee rekening gehouden. 

Ik kan één keer per 3 jaar een fiets of een nieuwe accu en/of grote 
onderhoudsbeurt voor de fiets vergoed krijgen. Welke datum is 
hierbij bepalend? Is dit de factuurdatum van de fiets of het moment 
dat ik een vergoeding heb gekregen voor de fiets? 

Het jaar van de vergoeding is bepalend. Stel je hebt een fiets aangeschaft in 2021. 
De vergoeding voor de fiets heb je ontvangen in januari 2022. Je kunt dan voor het 
eerst weer een fiets opvoeren in het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden in het jaar 
2025. 

Waaraan moet een factuur voldoen als ik deze wil indienen in het 
Keuzemodel? 

De volgende gegevens moeten op de factuur staan: 

• Volledige juridische of handelsnaam en adres (het echte adres, niet een postbus) 
• KvK-nummer (alleen in het geval het factuur bedrag hoger is dan €100,-) 
• btw-nummer 
• De volledige naam en adres van de afnemer/medewerker (het echte adres, niet 

een postbus) 
• Factuurdatum 
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