
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Gegevens declarant 

Data declarant 

Naam en voorletters 

Name, initials 

 
Telefoonnummer 

Telephone number 

 

Adres 

Address 

 
Geboortedatum 

Date of birth 

 

Postcode en woonplaats 

Postal Code, city 

 
 

 

Declaratie inzake: 

Claim is regarding: 

 

Dienst/instituut/ 
Kenniscentrum/CoE 
Department/Institute/ 
Research Centre/CoE 

 Naam contactpersoon/ 
Opleiding 
Name of contact; study programme 

 
Bankgegevens 

Bank data 

IBAN 

Bank account number 

 

Naam begunstigde 

Name payee 

 

 

Datum 

Date 

Aantal uren/eenheid 

Number of hours/unit 

Bedrag per uur/eenheid € 

Amount per hour/unit € 

€ Reis-/overige kosten € 

Travel or other cost € 
     

     

     

     

Subtotaal € 

Subtotal € 

   

  

 
Totaal 

Total 

 

 

Handtekening declarant 

Signature declarant 

 
Datum 

Date 
   

Stuur dit formulier volledig ingevuld naar dienst Administratie, Informatievoorziening en Control / Crediteuren SC  

Fill in and send this form to Department Administration, Information and Control / Accounts Payable SC 

Email: facturen@hr.nl 
 

 
Dit formulier kan gebruikt worden voor het declareren van uren/overige kosten gemaakt door personeel niet in loondienst (PNIL). Hogeschool Rotterdam 
geeft jaarlijks alle binnen een belastingjaar daadwerkelijk gedane betalingen aan PNIL op aan de Belastingdienst. 
The purpose of this form is to claim hours or other costs incurred by personnel not in salaried employment (PNIL). Rotterdam University of Applied Sciences 
annually declares to the Tax and Customs Administration all payments made to above-mentioned personnel within the fiscal year. 

 
Een vrijwilliger is een persoon die werkzaamheden niet bij wijze van beroep verricht. De vergoeding die hij ontvangt, staat in geen verhouding tot de omvang 
en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden. Vrijwilligerswerk mag niet concurrerend zijn met betaald werk. Het mogen dus geen werkzaamheden zijn 
waarvoor een professioneel bedrijf kan worden ingeschakeld. 
A volunteer is a person performing tasks not as part of their profession, or regular employment. The payment that he receives is disproportionate to the size 
and time required for the work performed. The volunteer work may not compete with paid work. In other words, the volunteer work must be tasks for which it is not 
possible to hire a professional business. 

 
Alleen volledig digitaal ingevulde formulieren worden in behandeling genomen 
Only forms that have been completely filled in and submitted digitally, are processed 
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