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Bedrijfsnaam: ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….…….... 

 

Naam bestuurder:  …………………………………………………………………………………………………………………….…..………….…….. 

 

Adres bestuurder: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Postcode/woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Nummerplaat: …………………………………………………… Leasenummer: .………………………………………………. 

            Totaal                …..…………….….. €        ……………………….. L 

 

 dit formulier kan enkel gebruikt worden indien u in het bezit bent van een actief brandstofcontract  

 alleen brandstofkosten kunnen aangegeven worden (geen adblue, tol, olie, antivries of andere producten) 

 buitenlandse tankbeurten kunnen enkel gedeclareerd worden indien u een internationale tankkaart heeft 

 indien tankbeurt voor een vervangwagen, graag de nummerplaat vermelden in de laatste kolom 

 het volledig ingevulde formulier met tickets doormailen naar  financialfuelandreporting@alphabet.be 

IBAN: ……………………………………………………………  BIC: ………………………………………….……………………………   

Datum: ……………………………………………………………  Handtekening:  

 

De bestuurder verklaart hierbij dat de opgegeven kosten correct en in overeenstemming zijn met de afspraken  

zoals overeengekomen in het leascontract (tussen werkgever en werknemer). 

 

 

 

Datum Km stand 
Bedrag  

incl. BTW 
Valuta 

Aantal 
liter 

Soort 
brandstof 

Vervangwagen 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

AANGIFTEFORMULIER BRANDSTOFKOSTEN 

GEGEVENS BESTUURDER 

GEGEVENS BESTUURDER/ BEDRIJF TANKBEURTEN 

INSTRUCTIES 

BANKGEGEVENS BESTUURDER 

mailto:financialfuelandreporting@alphabet.be
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Privacy Clausule 

Door het invullen en ondertekenen van dit document geef ik hierbij toestemming dat Alphabet Belgium mijn 

contactgegevens en betaal gegevens verzamelt en  verwerkt voor de terugbetaling van bovenstaande kosten. Mijn 

gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en evenmin worden gedeeld met derden, tenzij 

expliciet door mijn toestemming. U kan op elk moment uw toestemming intrekken voor deze verwerking door 

middel van een mail te sturen naar contact.privacy@alphabet.be. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer 

informatie over de gegevensverwerkingsactiviteiten van Alphabet Belgium. 

mailto:contact.privacy@alphabet.be

