
 

Declareren bij Restauratoren Nederland in 2014 

Restauratoren Nederland heeft per 2014 een nieuw declaratieformulier. RN streeft ernaar 

om het indienen en het uitbetalen van declaraties dit jaar voor haar leden en de 

organisatie eenvoudiger te maken en wil onnodige bureaucratie zien te voorkomen. Het 

bestuur van RN vraagt u om kennis te nemen van de onderstaande punten. 

 

 Uitbetaling van declaraties vindt alleen plaats als de declaratie 2014 is 

ondertekend en is voorzien van bewijsstukken en/of originele bonnen.  

 Alleen IBAN-rekeningennummers kunnen in behandeling genomen worden, u bent 

zelf verantwoordelijk voor het vermelden van de actuele en correcte gegevens 

(waaronder het rekeningnummer). 

 Naast uw naam zien wij graag ook uw functie binnen vereniging vermeld (bestuur, 

commissie, sectie of werkgroep etc.).  

 U dient altijd een omschrijving van het project of activiteit te vermelden, 

waarvoor de declaratie wordt ingediend. Nieuwe evenementen ontvangen na een 

goedkeurde begroting een omschrijving, in overleg met de penningmeester. 

 Op het formulier is een splitsing gemaakt tussen algemene kosten en reiskosten. 

Onder reiskosten vallen: 

o Voor gereden kilometers kan 19 eurocent per km worden gedeclareerd. 

Zowel het aantal afgelegde kilometers als de beide locaties (voorkeur 

postcodes) dienen doorgegeven te worden. 

o Een uitdraai van OV- of NS-transactie volstaat, op deze uitdraai dient wel 

uw naam te staan en de afgelegde route.  

 Dien bij voorkeur per kwartaal uw declaratie in, dit voorkomt onnodig veel werk 

voor penningmeester, budgethouder, Bureau en boekhouder.  

 Wij willen u vragen om kleine bedragen zoveel mogelijk te bundelen. Dit betekent 

dat bedragen onder 10 euro in beginsel niet kunnen worden vergoed. Mocht dit 

echter problemen opleveren kunt u dit melden bij info@restauratoren.nl. Er wordt 

dan mogelijk een uitzondering voor u gemaakt. Mogelijk kunnen kosten 

gebundeld worden of onderling verrekend, bijvoorbeeld per sectie. 

 Uiterlijke inleverdatum voor het indienen van declaraties 2014: 1 december 2014. 

Declaraties van later datum moeten worden aangekondigd bij het Bureau.  

 RN is niet Btw-plichtig, alle bedragen zijn dan ook inclusief.  
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