Wijzigingsformulier
Leerlingenvervoer

Gemeente Rotterdam
Afdeling MOW
Team Leerlingenvervoer
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
Telefoon: (010) 498 42 57
E-mail: leerlingenvervoer@rotterdam.nl
U kunt uw vraag per e-mail of telefonisch stellen.
Over dit formulier
Dit formulier kunt u (ook) online invullen, (tussendoor) opslaan en
per mail opsturen. Velden met een * zijn verplicht.
Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op Rotterdam.nl/privacy.

Met dit formulier geeft u aan dat u gaat verhuizen of u vraagt een uitbetaling van
de toegekende vervoersvoorziening aan. In alle andere situaties vult u een nieuw
aanvraagformulier in.

Gegevens leerling
Geboortedatum

Voorna(a)m(en) van de leerling

Achternaam van de leerling

Adres

Postcode (1234 AB)

Huisnummer

Woonplaats

024 MO 12 20

Burgerservicenummer (8 of 9 cijfers)

blad 1/3

Aankruisen en invullen wat van
toepassing is

De wijziging die u wilt doorgeven betreft:
Ingangsdatum wijziging(dag/maand/jaar)

Verhuizing
Nieuw adres

Postcode (1234 AB)

Huisnummer

Woonplaats

Uitbetaling van toegekende vervoersvoorziening
Om de voorziening te kunnen uitbetalen hebben wij het IBAN nummer nodig. Geef hieronder de betaalgegevens op waar de voorziening naar moet worden uitbetaald. Houdt
u er rekening mee dat het IBAN nummer moet zijn van iemand die op het adres van de
leerling ingeschreven staat. Als u de uitbetaling over wilt laten maken op het rekening
nummer van de leerling zelf, dan moet u ook een kopie bankpas + een kopie van een
geldig identiteitsbewijs van de leerling met de aanvraag meesturen. De uitbetaling dient
plaats te vinden op het IBAN (rekening)nummer van de:
Ouder
Leerling
IBAN (NL 12 ABCD 1234 1234 12)

ten name van

Ondertekening
Ouder(s)/verzorger(s)
* Naam

Adres

Huisnummer

Postcode (1234 AB)

Woonplaats

* Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

* E-mail (uwnaam@voorbeeld.nl)

Hoe wilt u de beschikking ontvangen?
per e-mail

blad 2/3

per post

Ondergetekende heeft dit formulier naar waarheid ingevuld en verklaart zich te houden
aan de onder het kopje “Dit verwachten wij van u” genoemde regels voor ouders en leerlingen. Deze regels zijn opgenomen in de brochure regels en richtlijnen.
Datum

Handtekening

NB een niet volledig of onjuist ingevulde aanvraag kan niet in behandeling worden genomen en zal worden teruggestuurd. Een op grond van onjuiste verstrekte gegevens (ten
onrechte) toegekende vergoeding zal worden teruggevorderd.

Versturen
U kunt dit formulier inzenden naar:
Gemeente Rotterdam
Afdeling MOW, Team Leerlingenvervoer
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam

blad 3/3

