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Ondergetekende – indiener – woonachtig op het hierboven vermelde adres bevestigt dat de hierna vermelde onkosten gemaakt werden voor rekening van OPENDOEK vzw. 
 

Soort 
(2) (*) 

Datum 
(*) 

Omschrijving 
(3) (*) 

Reden 
(4) (*) 

Aantal 
(5) 

Kost 
(6) (*) 

Totaal 
(7) (*) 

       

       

       

       

       

       

       

Eindtotaal (8) (*)  

 

 

Handtekening indiener (*)  Voor akkoord OPENDOEK vzw 

 
 
 
 
 
 

  

Gegevens indiener (1) Datum (*)  

Naam (*)  Voornaam (*)  

Adres (**)  Postcode (**)  

Email adres (**)  Woonplaats (**)  

IBAN rekening (**)  BIC Code (**)  

Klantnummer  Leveranciersnr  Code  
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Toelichting 

(*) Gegevens zijn verplicht in te vullen. 

Gegevens indiener (1) 

(**) Indien je je eigen leveranciersnummer kent, dan zijn je adres, email en bankgegevens opgeslagen en volstaat datum, naam, voornaam en leveranciersnummer als identificatie. 

Wanneer je adres, email of bankgegevens wijzigen, vul dan wel de nieuwe gegevens hier in. Dat is het signaal voor de boekhouding om jouw gegevens in het boekhoudsysteem aan te passen. 

Datum Datum waarop de onkostennota ingediend wordt. 

IBAN rekening Gebruik de standaard banknotering BEXX XXXX XXXX XXXX vb. BE56 0682 2822 7788 

BIC Code De BIC code van je bank vb GKCCBEBB. 

Klantnummer De laatste 6 betekenisvolle posities van je lidnummer. Voor lidnummer L15.008234 is het klantnummer 8234. Dit nummer blijft ongewijzigd doorheen de jaren dat je lid bent terwijl de eerste drie posities het laatste 

jaar weergeven dat je lidmaatschap vernieuwd werd. 

Leveranciersnr Wanneer je al eens een boekhoudkundig document hebt ingediend, kan het zijn dat je ook je leveranciersnummer kent zoals opgenomen in de centrale boekhouding. Mocht je dit nummer kennen, kan je dit invullen 

en de verwerking makkelijker maken. 

Code Mocht je van OPENDOEK een code ontvangen hebben – bv. CU/V/2015/23/OD of FE/2015/1 – vul deze dan hier in. Op die manier worden de kosten toegewezen aan een project of activiteit. 

Opgave van onkosten 

Originele betaalbewijzen zijn steeds verplicht bij te voegen. 

Reden (4) Geef steeds een duidelijke reden op voor de gemaakte onkosten. In de meeste gevallen kan dit een kernwoord zijn. Vb. Landjuweel, Spots op West, POR vergadering, PROV secretariaat, Raad van Bestuur, selectie 

Landjuweel, … 

Aantal (5) Verklaart zichzelf. Waar toepasselijk geef je het aantal op vb. kilometers, aangekochte items, …  

Kost (6) Voor sommige uitgaven is er een vaste kost bepaald (vb. kilometervergoeding), anders wordt de kost gestaafd door de bijgevoegde betaalbewijzen. 

Totaal (7) Bereken jouw totaal vb. 150 km x 0,33 => totaal 49,50 

Eindtotaal (8) Tel alle gemaakte kosten op om het eindtotaal in te vullen. 

Hierna een verklarende tabel met de verschillende soorten onkosten. 

Soort (2) Wat is het? Meer uitleg in Omschrijving (3) Betaalbewijs 
verplicht 

Kost (6) 

A Aankopen Omschrijf duidelijk wat aangekocht werd, aantal, eenheidsprijs, etc. vb. afwasproduct, verfborstel, …  Ja Volgens opgave 

B Bureelmateriaal Omschrijf duidelijk wat aangekocht werd, aantal, eenheidsprijs, etc. vb. 2 rollen kleefband, inktpatroon, … Ja Volgens opgave 

E Eten, drinken Omschrijf de werkelijke kost en het aantal personen vb. 2 personen, traktatie 5 acteurs en actrices, …  Ja Volgens opgave 

F Fietsvergoeding Geef het traject op vb. Gent station – NT Gent Nee 0,23 eurocent per kilometer 

H Overnachting, hotels Omschrijf de werkelijke kost, aantal nachten, prijs per nacht, aantal personen vb. 2 personen éénpersoonskamer aan 
65 euro per overnachting ontbijt inclusief 

Ja Volgens opgave 

K Kilometervergoeding Geef het traject op vb. Antwerpen – Gent – Antwerpen Nee 0,33 eurocent per kilometer 

O Openbaar vervoer trein, bus tram Omschrijf het traject vb. Bus naar station Gent Ja Volgens opgave 

D Klein drukwerk Omschrijf welk klein drukwerk aangekocht werd vb. 100 kopies, 250 flyers, … Ja Volgens opgave 

T Aankoop tickets Omschrijf duidelijk voor welke opvoering en voor wie individuele tickets werden aangekocht vb. 2 tickets Piet Hoet en 
Anne Stoel voor Waar de ster bleef stille staan op 03/02/2017 te Bethlehem in zaal Stal  

Ja Volgens opgave 

Z Huur zalen Geef de naam van de locatie en termijn vb. Parochiezaal LaProza avond 03/02/2017 Ja Volgens opgave 

X Diversen Uitzonderlijk te gebruiken wanneer geen van de voorgaande categorieën toepasselijk is 
Kost volgens opgave – omschrijf duidelijk wat aangekocht werd 

Ja Volgens opgave 
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