
 

   

  

  

  

 
  

                

                  

             

          

Onkostendeclaratie vrijwilliger / LC lid 

Datum Omschrijving  

Openbaar 

vervoer 

(Brom)fiets km 

(à € 0,19) 

Auto/motor km 

(à € 0,28) 
Diversen 

         
     

   

Natuurmonumenten geeft de mogelijkheid om onkosten te declareren; u kiest er zelf voor of u hiervan gebruikt wilt maken. 

Wist u dat u uw niet gedeclareerde kosten eventueel als gift kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting? 

Het betreft dan een gift aan het goede doel Natuurmonumenten. Zie www.belastingdienst.nl 
Dit ongetekende formulier kunt u dan gebruiken als 'bewijs'. 

Cees en Astrid
Getypte tekst

distributed

EeninkwinkelA
Lijn

EeninkwinkelA
Lijn

EeninkwinkelA
Lijn

EeninkwinkelA
Notitie
Completed ingesteld door EeninkwinkelA

EeninkwinkelA
Notitie
MigrationConfirmed ingesteld door EeninkwinkelA

EeninkwinkelA
Notitie
Accepted ingesteld door EeninkwinkelA

EeninkwinkelA
Lijn

EeninkwinkelA
Lijn

EeninkwinkelA
Lijn
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