Gemeente Oudewater

Aanvraagformulier leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs schooljaar 2020-2021
Met dit formulier kunt u een vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen. Gebruik bij het invullen van dit
formulier de toelichting.

1. Gegevens leerling
Achternaam:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Heeft de leerling een rolstoel?




ja
nee







maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

2. Gegevens van de school
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:

3. Schooltijden
Vervoer nodig met ingang van:
(vul een datum in)
Op welke dag(en) heeft u vervoer
nodig:
(aankruisen wat van toepassing is)

Wat zijn de schooltijden van de leerling:

4. Openbaar vervoer en eigen vervoer (fiets, bromfiets, auto)
Wilt u de leerling zelf vervoeren?

 ja
 nee

Wilt u een vergoeding voor openbaar vervoer voor de leerling en voor u zelf?

 ja
 nee

Let op! U krijgt alleen een vergoeding voor eigen vervoer of openbaar vervoer als dit in uw situatie voor de
gemeente goedkoper is dan schoolgroepsvervoer. De vergoeding voor eigen vervoer is € 0,39 per
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kilometer voor de route die uw kind aflegt. De vergoeding van het openbaar vervoer is gelijk aan de
werkelijke kosten die u maakt.

5. Weekendvervoer
Alleen invullen als de leerling weekendvervoer nodig heeft.
Weekendvervoer met ingang van:
(vul een datum in)
Wat zijn de ophaal- en brengtijden:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

6. Aanvullende opmerkingen
Zijn er zaken die de gemeente Oudewater bij de beoordeling van de aanvraag in aanmerking moet nemen
(bijvoorbeeld een autostoel of verhoger of als er sprake is van een tweede afzetadres):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

7. Gegevens aanvrager
Naam ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en):
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres:
* Bankrekening:
* Ten name van:
* Bankgegevens hoeft u alleen in te vullen als u heeft gekozen voor openbaar vervoer of eigen vervoer.

Onderteken het formulier op de volgende bladzijde.
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8. Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld:
Datum en plaats:
Handtekening:
Aantal bijlagen:
Stuur het ingevulde formulier naar:
Gemeente Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
U kunt het formulier met eventuele bijlagen ook e-mailen naar: stadskantoor@oudewater.nl.
Heeft u vragen over het formulier? Neem dan contact op gemeente Oudewater telefoonnummer 14 0348.
Let op: u moet alles invullen en meesturen. Doet u dat niet dan kunnen we uw aanvraag niet in
behandeling nemen.

