Gebruik dienstauto's

Reis-en verblijfkosten binnenland

Januari t/m maart 2020

Kenteken dienstauto's:

De Universiteit Twente maakt om efficiency redenen gebruik van dienstauto's.
De kosten van de dienstauto's zijn toegerekend aan de individuele Collegeleden o.b.v. rittenregistratie.

Personeelslasten incl. sociale lasten en verblijfskosten
Chauffeursdiensten (vaste chauffeur)
Afschrijving

Onderhoud/ reparatie

Afschrijvingskosten

17.999,00
17.999,00

Onderhoud/ reparatie

1.235,97
1.235,97

Overige lasten

1.112,81
3.232,03
1.046,00
5.390,84

Benzinekosten
Verzekering
Belasting

Totale kosten dienstauto's

Toerekening aan individuele Collegeleden
van der Chijs
Palstra
Bult

Totaal

Gebruik door Collegeleden
Gebruik door andere leden van de UT-gemeenschap

* bonnen bijgevoegd

Bedrag in €
20.113,20
20.113,20 Hiernaast inzet studentchauffeur

44.739,01

O.b.v. rittenregistratie
23.332,19
16.392,28
2.951,03
42.675,50
2.063,51
44.739,01

Chauffeursdiensten
Vergoeding zakelijke
(studentchauffeur) *
reizen met eigen vervoer *
7.814,31
626,43
130,83
0,00
0
0,00
7.945,14
626,43
0,00
0,00
7.945,14
626,43

Gebruik taxi, autohuur en
openbaar vervoer *
260,88
0,00
249,16
510,04
0,00
510,04

TOTAAL
32.033,81
16.523,11
3.200,19
51.757,11
2.063,51
53.820,62

300200440
From:
To:
Subject:
Date:
Attachments:

C
Totaal € 148,50
Ofi:

Inntel Hotels Art Eindhoven
Bedankt! Je boeking bij
dinsdag 4 februari 2020 14:20:16
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is bevestigd.

Bevestigingsnummer:

Bedankt,

Eindhoven is bevestigd
verwacht je op 6 februari.

Je betaling wordt verwerkt door Inntel Hotels Art Eindhoven. Bij het onderdeel 'Betaling' hieronder
vind je meer informatie
Je kunt GRATIS annuleren tot 4 februari 2020 23:59 [Eindhoven].
Maak uw reis nog specialer. Kijk of u een betere kamer kunt krijgen
Wijzig je boeking

Beheer je boeking in de app

Zakenreis

4-sterrenhotel

Open printversie
Uw reservering
Je hebt geboekt voor
Inchecken
Uitchecken

1 nacht, 1 kamer Aanpassen
1 volwassene
donderdag 6 februari 2020 (vanaf 15:00)
vrijdag 7 februari 2020 (tot 12:00)

Vooruitbetaling

Vooruitbetalen is niet nodig. De accommodatie kan wel tijdelijk
een bedrag laten blokkeren op de kaart waarmee je geboekt
hebt. Dit is een standaardprocedure om te controleren of de
kaart geldig is en niet als verloren of gestolen geregistreerd
staat. Het bedrag wordt na enige tijd weer volledig
gedeblokkeerd.

Annuleringskosten

Tot 4 februari 2020 23:59 [Eindhoven]: € 0
Vanaf 5 februari 2020 00:00 [Eindhoven]: € 133,50
Je boeking annuleren

1 Art Tweepersoonskamer met 2 Aparte Bedden - Eenpersoonsgebruik
9% BTW is inbegrepen.
€ 3,50 Toeristenbelasting per persoon per nacht is inbegrepen.

Totaalprijs

€ 137

Wij matchen de prijs

U betaalt gedurende uw verblijf bij

Houd er rekening mee dat extra's (bijvoorbeeld een extra bed) niet in het totaalbedrag
zijn meegerekend.
De totaalprijs die wordt weergegeven is het bedrag dat je betaalt aan de
accommodatie. Booking.com brengt geen reserveringskosten, administratiekosten of
andere toeslagen in rekening bij de gasten.
Als je annuleert, kan de accommodatie de toepasselijke belastingen nog steeds in
rekening brengen.

Als je niet komt opdagen zonder deze boeking vooraf te annuleren, dan heeft de
accommodatie het recht het volledige reserveringsbedrag in rekening te brengen.

Booking.com gaat de lucht in!
Je kunt nu ook je vluchten bij ons
boeken.

Zoek vluchten »

Vind je ideale huurauto bij ons

Met een huurauto kom je een stuk verder.
Toyota Aygo of
vergelijkbaar

Ford Fiesta of
vergelijkbaar

€ 56,80
4

€ 61,74
3

1

5

2/4

1

Informatie over de Richtlijn Pakketreizen Indien je via deze link/links aanvullende reisdiensten voor je reis of vakantie boekt, kun je GEEN
aanspraak maken op de rechten die gelden voor pakketreizen uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2302. Booking.com is derhalve niet
verantwoordelijk voor de goede uitvoering van die aanvullende reisdiensten. In geval van problemen kun je contact opnemen met de
betrokken dienstverlener.

Een rechtstreekse taxi naar je verblijf
Voorkom gedoe na je vlucht met een rechtstreekse
taxi naar
. Hij wacht op
je nadat je bent geland.
Boek een rit »

Klopt alles?
Je kunt je boeking altijd online bekijken of wijzigen, daar heb je geen registratie voor nodig.
Gastgegevens wijzigen

Je kamer wijzigen

Vroege check-in of laat uitchecken aanvragen

Data wijzigen

Bekijk onze online beveiligingstips

Accommodatie contacteren

Kamerinformatie
Alle ruime tweepersoonskamers met 2 aparte bedden zijn individueel ingericht met een
verscheidenheid aan patronen en kleuren, aangevuld met zorgvuldig uitgekozen meubels.
De luxe badkamer is uitgerust met een bad en of een inloopdouche.
Maximumcapaciteit

2 volwassenen

De totaalprijs is voor het aantal geboekte gasten (1 volwassene). Voor extra gasten
geldt mogelijk een toeslag - tot de maximumcapaciteit (2 volwassenen).

Grootte kamer

40 m²

Ontbijt

Ontbijt is bij de eindprijs inbegrepen

Speciale Verzoeken
Ik reis voor zaken en gebruik mogelijk mijn zakelijke creditcard.
Deze gast heeft een betalingsbewijs van zijn/haar verblijf aangevraagd
Approximate time of arrival: between 21:00 and 22:00
You have a booker that would prefer a quiet room. (based on availability)

Belangrijke informatie

Houd er rekening mee dat het parkeerterrein van het hotel aan de achterzijde van het
gebouw ligt en daarom een ander adres heeft. Voer het adres Mathildelaan 1 in als u met de
auto komt.
Het aantal parkeerplaatsen is beperkt en beschikbaar onder voorbehoud.
U kunt gratis vroeg inchecken, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Laat uitchecken is alleen op verzoek mogelijk. Voor uitchecken tot 15:00 uur wordt een
toeslag van EUR 10 per uur in rekening gebracht.
De creditcard die werd gebruikt om uw reservering tegen Laag tarief te garanderen (- geen
geld terug) wordt niet direct belast. U dient te betalen om uw reservering te garanderen. U
ontvangt binnen 24 uur u een e-mail van PaySquare met een link om de betaling snel, veilig
en betrouwbaar te regelen.
Wanneer u bij het inchecken niet over een geldige creditcard beschikt, moet de totale prijs
van de reservering en een borg van EUR 100 per kamer worden betaald bij het inchecken.
De borg wordt bij het uitchecken volledig terugbetaald, mits er geen schade aan de
accommodatie is geconstateerd.
De Loft Junior Suite kan alleen gereserveerd worden met een geldige creditcard. De
creditcard moet bij het inchecken worden getoond. Voor aankomst zal het hotel het totale
bedrag van de reservering en een borg van EUR 500 op deze creditcard autoriseren.

Betaling
Je hebt nu je reservering bevestigd en gegarandeerd met je creditcard.

Alle betalingen worden gedaan bij de accommodatie tijdens uw verblijf, tenzij anders
vermeld in de voorwaarden.
De accommodatie accepteert de volgende vormen van betaling:
American Express, Visa, Euro/Mastercard, PIN, Maestro
Creditcardgegevens wijzigen

Reserveringsvoorwaarden
Annuleringsvoorwaarden

Je kunt gratis annuleren tot 1 dag voor aankomst. Je betaalt de
totaalprijs van de reservering als je annuleert binnen 1 dag
voor aankomst.

Parkeren

Privé parkeren is mogelijk bij de accommodatie. Reserveren is
niet mogelijk. Parkeerkosten: EUR 15 per dag.

Internet

WiFi is beschikbaar in de gehele accommodatie. Deze service is
gratis.

Toon alle reserveringsvoorwaarden

Hulp nodig met je reservering?
Contact met
accommodatie

Telefoon:

Je boeking beheren

Je kunt je reservering online bekijken of wijzigen, op elk gewenst
moment.

Je bevestiging altijd bij de hand

Geen databundel, WiFi of printer nodig met de GRATIS app
Download onze app
Beschikbaar voor iPhone, iPad en Android

Copyright © 1996–2020 Booking.com. Alle rechten voorbehouden.
Door via Booking.com met de accommodatie te communiceren, gaat u akkoord met het verwerken van uw communicatie
volgens de regels van ons Privacybeleid.

300200443
From:
To:

Thalys Ticket

HALLO
Hierbij uw ticket voor uw reis op 04/03/2020.

Mijn ticket afdrukken

UW REIS

DIENSTEN AAN BOORD

REISDATUM

RESERVERINGSCODE

04/03/2020

STWTJL

WIST U DIT ?
REIS VERBONDEN

BRUXELLES
MIDI

01:33

SCHIPHOL
AIRPORT

VAN

NAAR

20:52

22:25

Profiteer van een snellere wifi en
meer data om te werken en surfen
tijdens uw volledige reis.

ONTDEK ALLE DIENSTEN IN
PREMIUM
TREINNUMMER KLASSE

9981
VOORNAAM EN NAAM

Victor van der Chijs
TARIEF

PREMIUM

1

VOERTUIG ZITPLAATS

31

64

EEN MAALTIJD GESERVEERD
AAN DE ZITPLAATS*
Geniet op elk moment van de dag
van een lekkere maaltijd met
streek- en seizoenproducten.*voor
internationale reizen langer dan 50

Totaal € 192,00

From:

HALLO VICTOR VAN DER CHIJS!
Hierbij uw ticket voor uw reis op 04/03/2020.

Mijn ticket afdrukken

UW REIS

DIENSTEN AAN BOORD

REISDATUM

RESERVERINGSCODE

04/03/2020

STWTJL

GOED OM TE WETEN
U REIST IN COMFORT

SCHIPHOL
AIRPORT

01:34

BRUXELLES
MIDI

VAN

NAAR

07:34

09:08

TREINNUMMER KLASSE

9316
VOORNAAM EN NAAM

TARIEF

1

VOERTUIG ZITPLAATS

13

56

Voortaan is catering die aan uw
zitplaats geserveerd wordt en
internationale pers enkel
beschikbaar in PREMIUM.

ONTDEK ALLE DIENSTEN IN
COMFORT
REIS VERBONDEN
Profiteer van een snellere wifi en
meer data om te werken en surfen
tijdens uw volledige reis.

COMFORT
RUIMERE STOEL

Omruilbaar mits toeslag van
15€, 50% terugbetaald tot
het op het ticket
aangegeven tijdstip van
vertrek.

Reis comfortabel in een grotere
stoel en geniet van een rustige en
ruime omgeving.
THALYS WELCOME BAR

PRIJS

95.0 EUR

In onze Welcome Bar kunt u
terecht voor een gevarieerd
aanbod van warme en koude
dranken en snacks.

Meer info

PRAKTISCHE INFORMATIE

OP BESTEMMING

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE?
STATIONSINFORMATIE

Raadpleeg alle praktische informatie over uw
vertrek- en aankomststation.

TIPS

Meer info

De beste adresjes
om de stad anders
te beleven.

UW VOORDELEN
Geniet kortingen op
tentoonstellingen en

DE THALYS-APP
Download de mobiele Thalys-app en beschik in een oogopslag en in real time over alle nuttige informatie .
........................................................................................................................................................................
NOTITIES

DE THALYS-APP

museumbezoeken
en autoverhuur.

Meer info
Afspraak op thalys.comom
om alle tips en de beste voordelen te kennen.

NEWSLETTER THALYS
Wees als eerste op de hoogte
van de laatste promoties en
nieuwigheden van Thalys!
Ik schrijf me in

BELANGRIJKE INFORMATIE
Het Ticketless ticket is op naam, persoonlijk en niet overdraagbaar. De train manager kan u een
identiteitsbewijs vragen. Bij niet-naleving van de reisvoorwaarden kan de train manager u onder
meer vragen om uw situatie te regulariseren.

TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE TREIN
Uit veiligheidsoverwegingen en om een tijdig vertrek te verzekeren, moeten de Thalys-reizigers
uiterlijk twee minuten voor de vertrektijd van de trein op het perron aanwezig zijn en in staat zijn
aan boord van de trein te gaan. Indien zij later komen, kan hen de toegang tot de trein geweigerd
worden.
Gelieve een leesbare versie van de barcode op uw gsm/smartphone of afgedrukt op papier te tonen zodat
uw ticket kan worden gecontroleerd.
VOORWAARDEN VOOR OMRUILING EN TERUGBETALING
Indien uw tarief het toelaat, kunt u uw reis aanpassen door:
NS International Service Center in Nederland (of internationale gesprekken) :
(U
betaalt de gebruikelijke gesprekskosten).
Bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Voor elke aankoop buiten www.thalys.com, moet u de omwisseling of terugbetaling via het aankoopkanaal
uitvoeren.

minuten

Omwisselbaar tegen
betaling van het verschil.
100% terugbetaald tot het
op het ticket aangegeven
tijdstip van vertrek en
nadien 50%.

INTERNATIONALE PERS
Geniet van een ruime keuze aan
internationale dagbladen en
tijdschriften.

TCN

PRIJS

97.0 EUR

TOEGANG TOT DE THALYS
LOUNGES
U kunt terecht in onze lounges in
Parijs en Brussel. De ideale plek
om u te ontspannen, te werken of
informatie in te winnen.

Meer info

PRAKTISCHE INFORMATIE

HOE GA IK NAAR BRUXELLES
MIDI?

OP BESTEMMING

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE?

Maak het u gemakkelijk en neem het
openbaar vervoer om naar het vertrekstation
te gaan.
Metro
Tram

3 - 4 - 32 - 51 - 81 - 82

Bus

27 - 49 - 50 - 78

Meer info

TIPS
De beste adresjes
om de stad anders
te beleven.

UW VOORDELEN

DE THALYS-APP
Download de mobiele
Thalys-app en beschik in
een oogopslag en in real
time over over alle nuttige
informatie.

Geniet kortingen op
tentoonstellingen en
museumbezoeken
en autoverhuur.

Meer info
Afspraak op thalys.comom
om alle tips en de beste voordelen te kennen.

NEWSLETTER THALYS
Wees als eerste op de hoogte
van de laatste promoties en
nieuwigheden van Thalys!
Ik schrijf me in

BELANGRIJKE INFORMATIE
Het Ticketless ticket is op naam, persoonlijk en niet overdraagbaar. De train manager kan u een
identiteitsbewijs vragen. Bij niet-naleving van de reisvoorwaarden kan de train manager u onder
meer vragen om uw situatie te regulariseren.

TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE TREIN
Uit veiligheidsoverwegingen en om een tijdig vertrek te verzekeren, moeten de Thalys-reizigers
uiterlijk twee minuten voor de vertrektijd van de trein op het perron aanwezig zijn en in staat zijn
aan boord van de trein te gaan. Indien zij later komen, kan hen de toegang tot de trein geweigerd
worden.
Gelieve een leesbare versie van de barcode op uw gsm/smartphone of afgedrukt op papier te tonen zodat
uw ticket kan worden gecontroleerd.
VOORWAARDEN VOOR OMRUILING EN TERUGBETALING
Indien uw tarief het toelaat, kunt u uw reis aanpassen door:
NS International Service Center in Nederland (of internationale gesprekken) :
U
betaalt de gebruikelijke gesprekskosten).
Bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Voor elke aankoop buiten www.thalys.com, moet u de omwisseling of terugbetaling via het aankoopkanaal
uitvoeren.

340200909
Business Unit

EB

Totaal
Te vergoeden

€ 92,11
€ 92,11

Persoonlijke declaraties
Datum
16/01/2020



1

Omschrijving

Categorie

OFI-nummer

contante betalingen nov en dec
2019

2 Reis, verblijf en
congres kosten
buitenland

CvB / - / -

Bedrag
€ 92,11

€ 92,11

BTW overzicht
Percentage
0.00%

Grondslag

BTW Bedrag

€ 92,11

€ 0,00

Geschiedenis

Bewijslast

1/2

2/2
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300200133

320200476
NL04ABNA0403534941
ABNANL2A

Universiteit Twente
T.a.v. Crediteuren Administratie

BTW nr.:

FACTUUR

Factuurdatum: 21-02-2020
Vluchtgegevens:
Amsterdam
San Francisco

- San Francisco
- Amsterdam

6

I
I

19-03-2020
23-03-2020

10:20 - 13:20
15:35 - 09:55

Ticket:

Reiziger:
* Vliegticket

5.544,00

* Luchthavenbelastingen en toeslagen

514,61
Subtotaal:

6.058,61

Grootboekrekening:
OFI nummer:
* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%)

4,50
Subtotaal: EUR

BTW %

Bedrag

Basis

0%

0,00

6.063,11

BTW:
Totaal: EUR

6.063,11
0,00
6.063,11

Uw betaling dient uiterlijk 22-03-2020 bij ons binnen te zijn.
Openstaand dossierbedrag:
6.063,11
EUR
De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 8,10 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 78,98.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR B2B voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.

330208323
ABNANL2A

Universiteit Twente
T.a.v. Crediteuren Administratie

Vluchtgegevens:
Amsterdam
San Francisco
Reiziger:

- San Francisco
- Amsterdam

VANDERCHIJS/VICTOR MR

KL 0605
KL 0606

I
I

19-03-2020
23-03-2020

10:20 - 13:20
15:35 - 09:55

Ticket:

* Vliegticket

-5.544,00

* Luchthavenbelastingen en toeslagen

-514,61
Subtotaal:

-6.058,61

Grootboekrekening:
OFI nummer:
Subtotaal: EUR
BTW %

Bedrag

Basis

0%

0,00

-6.058,61

BTW:
Totaal: EUR

Openstaand dossierbedrag:
4,50
EUR
De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 8,10 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 78,98.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR B2B voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.

-6.058,61
0,00
-6.058,61

330207003
Malden 20 februari 2020
Factuur
Universiteit Twente

19-02-2020

Dialooggesprek met Thom Palstra
(inclusief voorbereiding)

€

900,00

btw 21 %

€

189,00

€ 1089,00

Betaling graag binnen 14 dagen op bankrekeningnummer

-

340200190
Business Unit

EB

Totaal
Te vergoeden

€ 132,00
€ 132,00

Persoonlijke declaraties
Datum
20/12/2019



1

Omschrijving

Categorie

OFI-nummer

Presents directors service
departments

4 Representatiekosten
medewerkers

VICEVOORZITTER CvB / - / -

Bedrag
€ 132,00

€ 132,00

BTW overzicht
Percentage
0.00%

Grondslag

BTW Bedrag

€ 132,00

€ 0,00

Geschiedenis

/2

2

