
Aanvraag vergoeding voor niet-personeelsleden 

 Door middel van dit document kan u: 
- kosten die u gemaakt hebt voor rekening van de Universiteit Gent

terugvorderen (met bewijsstukken)
 of 

- een vergoeding voor geleverde prestaties aan de Universiteit Gent
vragen (belastbaar vanaf 125 euro/jaar)

 Aard van de gevraagde vergoeding: 

terugbetaling van de, voor rekening van de Universiteit Gent,gemaakte kosten 
vergoeding voor geleverde prestaties 

 
Bedrag van de gevraagde vergoeding: 

 
Professioneel karakter van de gevraagde vergoeding: 

Gelieve ons ook alle originele documenten (verantwoordingsstukken) van de gemaakte 
kosten of geleverde prestaties te bezorgen.

Handtekening   Datum:

Gelieve dit document terug te bezorgen aan: 
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