Declaratie voorzieningen
Voor betaling van uw kosten voor een voorziening

Waarom dit formulier?
U heeft toestemming voor een voorziening gekregen
Bijvoorbeeld voor een taxivergoeding of een doventolk.
Met dit formulier declareert u de kosten die u maakt voor
deze voorziening.
Let op: u moet ook de specificaties van deze kosten aan ons
doorgeven. Dit doet u met het Verantwoordingsformulier.
Download dit formulier op uwv.nl. Per declaratieformulier
stuurt u 1 verantwoordingsformulier.
Versturen per e-mail of post
Het declaratieformulier vult u online in, slaat u op uw
computer op en stuurt u vervolgens naar efacturen@uwv.nl.

Kunt u het declaratieformulier niet per e-mail versturen?
Vul het formulier dan online in, print het uit en stuur het naar:
UWV / Accounting House Crediteuren
Postbus 56011
1040 AA AMSTERDAM
Het verantwoordingsformulier kunt u alleen via de post naar ons versturen.
Meer informatie
Lees meer over het declareren van voorzieningen op uwv.nl. U kunt ook
bellen met UWV Telefoon Werknemers via 088 – 898 92 94 (lokaal tarief –
belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Als u belt, houd dan
uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

1 Uw persoonlijke gegevens
Gebruikt u de achternaam van uw partner? Vul dan ook uw geboortenaam in.
1.1

Voorletters en achternaam

1.2 Adres
1.3 Postcode en plaats
1.4 Telefoonnummer

Waarop u overdag bereikbaar bent.

1.5 E-mailadres
1.6 Burgerservicenummer
1.7 IBAN-rekeningnummer

IBAN-rekeningnummer		
Op naam van				
2 Gegevens declaratie

2.1

Ordernummer

U vindt dit nummer in de beslissingsbrief bij ‘Beschikkingsnummer’.		

2.2 Datum declaratie

03-04-2019

2.3 Declaratienummer

Stuurt u meer declaraties op dezelfde datum? Voeg dan eerst een volgnummer toe.
Volgnummer
--

WB140 29897 01-19 P

2.4 Vermeld hier de productcode,
omschrijving en het bedrag van
de voorziening.

Bij betaling van de declaratie vindt u dit nummer terug op uw betaalafschrift.

De productcode vindt u in de beslissingsbrief.
Als u voor meer dan 3 productcodes wilt declareren, vult u een tweede formulier in.
Productcode				Omschrijving											Bedrag Inclusief btw

																Totaalbedrag

*298971116P*

0,00

