
 

Retourneren aan: 
P&O van het instituut 
of 
P&O NWO-I 
Postbus 3021 
3502 GA  UTRECHT 

Medewerkers van instituten nemen voor meer informatie contact op 
met hun personeelsfunctionaris. 
Overige medewerkers kunnen contact opnemen met: 
Mevr. A. Bor, a.bor@nwo.nl, 030 600 12 37 
 

Ga naar NWO-I People om dit formulier digitaal in te dienen! 
 

 

 
 

AVOM-FORMULIER (EXTRA) REISKOSTENVERGOEDING: FIETS 
 

Dien je AVOM-aanvraag bij voorkeur in via NWO-I People 
 

Let op! Werknemers van NIOZ en CWI gebruiken AVOM-formulieren beschikbaar via hun instituut. 
 

Naam  : ________________________________________________________ 
Geboortedatum   : ________________________________________________________ 
E-mailadres werk  : ________________________________________________________ 
Organisatieonderdeel  : ________________________________________________________ 
 

Doel 3: Fiets voor woon-werkverkeer 
 
Verwacht aankoopbedrag fiets: € _________ 
 
Financiering: 
 
 Ik wil  vakantie-uren investeren om de fiets te financieren OF 
 
 Ik wil  een deel van mijn vakantie-uren investeren om de fiets te financieren 
 Aantal vakantie-uren: _________ in het jaar: _________ 
 Aantal vakantie-uren: _________ in het jaar: _________ 
 Aantal vakantie-uren: _________ in het jaar: _________ 
 
 Ik wil  een bedrag investeren dat wordt ingehouden op mijn brutosalaris van het jaar **** per: 

 
 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 meer dan de helft van de dagen waarop ik naar mijn werk reis zal gebruiken voor woon-werk-

verkeer op de volgende route (invullen verplicht): 
Vertrek:           ____________________________________________ (adres, postcode en plaatsnaam) 
Bestemming:  ____________________________________________ (adres, postcode en plaatsnaam). 

- Ik de werkgever onmiddellijk op de hoogte zal brengen van veranderingen in mijn woon-werkverkeer. 
- Ik kennis heb genomen van de op de NWO-I-website gegeven informatie over de mogelijke consequenties 

van mijn keuze en dat ik instem met de voorwaarden. 
- Ik instem met de aanpassing van mijn arbeidscontract conform mijn keuze zoals aangegeven in dit 

formulier. 
 
 
Datum : ___ - ___ -______     Handtekening werknemer : 
___________________________ 
 
  

https://nwoi-people.nwo.nl/NWOIPeople/login.seam?actionMethod=login.xhtml:localeSelector.selectLanguage('en')&cid=8067
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Verwerking P&O / Salarisadministratie 
Uurloon : ____________________  Invoer P&O d.d./ paraaf :
 ______________________ 
Registratienummer : ____________________  Invoer P&O d.d./ paraaf :
 ______________________ 
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 :
 ______________________ 
 


