QRC – invullen declaratieformulier
Dit declaratieformulier wordt gebruikt voor declaranten die geen dienstbetrekking hebben bij het UMC Utrecht. Om het digitale
declaratieformulier in te kunnen vullen heb je de Adobe Acrobat Reader nodig (versie XI of hoger). Deze software is gratis te
gebruiken. De laatste versie kunt u downloaden via de volgende link: https://get.adobe.com/nl/reader
Let op dat je eerst alle vinkjes bij “Optionele aanbiedingen” uit zet en daarna pas klikt op de knop “Nu installeren”.

Je kunt het formulier niet invullen in Chrome of Firefox. Gebruik altijd Adobe Acrobat Reader om het formulier
in te vullen.
Persoonlijke gegevens:
-Naam
-Tussenvoegsels
-Voorletter(s)
-Geboortedatum
-Adres
-Huisnummer
-Postcode
-Plaats
-Land (standaard NL)
-Emailadres
-IBAN banknummer
-Verander de reeds ingevulde kostenplaats niet.
Honorarium, Reiskosten en Onkosten mogen niet ingevuld worden.
Laat het bedrag van € 1,00 staan. Dit wordt door het Bedrijfsbureau Onderwijscentrum veranderd in het juiste bedrag.
Tegemoetkoming reiskosten
Op de bijlage kun je aankruisen voor welke tegemoetkoming van de OV kosten je in aanmerking wilt komen. Vul hier ook je
studentnummer en eventuele personeelsnummer van het UMC in.
Toevoegen van bijlagen
Wanneer het noodzakelijk is om een bijlage toe te voegen, zie je keuze of voor buitenlandse studenten het paspoort, dan doe je
dit als volgt:
Gebruik de knop Bijlage toevoegen… op het formulier. Je kunt elk soort bestand als bijlage toevoegen, dus Word, Excel, PDF, JPG,
BMP etc. is allemaal toegestaan. Iedere bijlage die je toevoegt mag maximaal 1 Mb groot zijn.
Nadat je de bijlagen heeft toegevoegd klik je op Verzenden… om het formulier naar het Bedrijfsbureau Onderwijscentrum van het
UMC Utrecht te mailen.
Lukt het niet om het formulier te verzenden? Sla deze dan op en mail het formulier naar BB_OWC_Service@umcutrecht.nl

Belangrijk
Je moet je declaratie + eventuele bijlagen samenvoegen tot één PDF. Mail geen losse bijlagen naar het Bedrijfsbureau, want dan
kunnen wij de declaratie niet in behandeling nemen. Verder accepteren wij geen handgeschreven declaratieformulieren.

