
 
 
 

Kijk voor meer informatie op de website www.fom.nl/personeelsinformatie 
Ga naar www.fom.nl/NWOIpeople om dit formulier gemakkelijk digitaal in te dienen! 
 

 

 

    
AVOM FORMULIER FIETS VOOR WOON-WERKVERKEER  
 
Naam   : ___________________________________________________________ 
Geboortedatum   : ___________________________________________________________ 
E-mailadres werk : ___________________________________________________________ 
Organisatieonderdeel : ___________________________________________________________ 
 
 
 
Doel 3: Fiets voor woon-werkverkeer 
 
Verwachte aanschafprijs fiets:  €  _________  
 
Bronnen: 
 
 Ik wil vakantie-uren inzetten ter financiering van de fiets OF  
 
 Ik wil gedeeltelijk vakantie-uren inzetten ter financiering van de fiets  
  Aantal vakantie-uren: _________ in het jaar: _________ 
  Aantal vakantie-uren: _________ in het jaar: _________ 
  Aantal vakantie-uren: _________ in het jaar: _________ 
 
 Ik wil brutosalaris inzetten met ingang van het jaar 2017 gedurende: 
 
  1 maand  12 maanden  1 maand, in mei  1 maand, in december 
  24 maanden  2 maanden, in mei  2 maanden, in december 
  36 maanden  3 maanden, in mei  3 maanden, in december 
 
 
 
Ik verklaar door ondertekening van het aanvraagformulier dat 
- ik de fiets voor woon-werkverkeer zal gebruiken op meer dan de helft van het aantal reisdagen per jaar op 

het volgende traject (verplicht in te vullen):   
startplaats   : ____________________________________________ (adres, postcode en plaats) 
eindbestemming : ____________________________________________ (adres, postcode en plaats); 

- ik bij wijzigingen in het woon-werkverkeer de werkgever direct zal informeren; 
- ik kennis heb genomen van de op de NWOI website gegeven informatie over de mogelijke consequenties 

van mijn keuze en hiermee instem; 
- ik instem met een wijziging van mijn arbeidsovereenkomst conform mijn in dit formulier aangegeven 

keuze. 
 
 
Datum : ___ - ___ -______      Handtekening werknemer : ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwerking P&O / Salarisadministratie 
Uurloon :  _________________  Registratienummer :  __________________  
Aantal uren :  _________________  Invoer P&O d.d. / paraaf :  __________________  
Fiets inhouden tot :  _________________  Controle P&O d.d. / paraaf :  __________________   
Bedrag fiets :  _________________  Invoer SA d.d. / paraaf :  __________________  
Bedrag voor eigen rekening : _________________  Controle SA d.d. / paraaf :  __________________  


