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 Aanvraagformulier Verhuiskostenvergoeding 
 Op basis van de verhuiskostenregeling
 De verhuiskostenvergoeding bedraagt max. € 7.750,- indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:- De verhuizing vindt plaats binnen 2 jaar na de datum indiensttreding- De medewerker woont > 25 km van het werk en reisafstand (woon-werk) wordt met 60% verminderd
 
De werknemer verklaart met ondertekening van dit formulier bekend te zijn met de verhuiskostenregeling Universiteit Leiden en
met name de verplichting tot terugbetaling als genoemd in artikel 7 van de regeling.
Mail het volledig ingevulde en ondertekende formulier (incl. bijlage) naar het PSSC via pssc-aanstelling@assc.leidenuniv.nl         
 Transportkosten*                    
 Maximaal €7.750
* Voor transportkosten dienen de door de werkgever goedgekeurde offerte en originele factuur meegestuurd te worden
 Verhuiskostenvergoeding          
Ondertekening werknemer
Akkoord P-check
 Zie hier hoe u een digitale handtekening aanmaakt. 
 
PSSC / NL / 20200108 / verhuiskostenvergoeding
Bij vragen omtrent de regeling en het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met het PSSC Servicepunt via het telefoonnummer: 071 - 527 5555 of per e-mail.
 
 
 Akkoord mandaathouder / IM
Bij vragen omtrent de regeling en het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met het PSSC Servicepunt via het telefoonnummer: 071 - 527 5555 of per e-mail.
 
 
In te vullen door PSSC 
Voor gezien PSSC
Controle PSSC
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