Procedure betaling Reiskosten.
Uw reiskosten worden vergoed wanneer u in een andere gemeente werkt dan dat u woont.
Indien het in uw traject van toepassing is dat er reiskosten uitbetaald worden, geldt onderstaande procedure voor
de berekening van de betaling van de reiskosten.
De reiskosten worden van huisadres naar werkadres vergoed, op basis van de goedkoopste manier van reizen.
Dit houdt in, dat er alleen met busvervoer rekening wordt gehouden.
Hoe berekent Werkroute de reiskosten?
Via de internetsite www.9292.nl wordt het huisadres en werkadres ingevuld. Er wordt rekening gehouden met de
aanvangstijd van het werk. Indien een maandabonnement goedkoper is dan de hele maand losse ritten kopen,
wordt er gekozen om geld te geven voor een abonnementsvergoeding. Let op: een abonnement kan alleen op
een persoonlijke ov-chipkaart gezet worden. Zie voorbeeld op pagina 2.
Wanneer worden de reiskosten uitbetaald?
e
We betalen reiskosten vooraf voor een hele maand uit. Start u niet op de 1 van de maand maar later, dan
ontvangt u de reiskosten van die dag tot het einde van die maand. Vervolgens ontvangt u reiskosten voor een
hele maand. De laatste maand kan weer een gedeeltelijke vergoeding zijn.
Ov-chipkaart
Als u nog niet in het bezit bent van een Ov-chipkaart, of u heeft persoonlijke ov-chipkaart nodig, kunt u dit
aangeven bij uw consulent, zodat u deze ook vergoed krijgt.
Reiskosten achteraf
Voor een stageplek ontvangt u reiskosten vooraf. Er kunnen zich incidenten voordoen waarbij u reiskosten
achteraf kunt ontvangen (bijvoorbeeld een sollicitatietraining of een kennismakingsgesprek op een nieuwe
werkplek. Wij hebben dan wel een bewijs nodig. U kunt dit opvragen via www.ov-chipkaart.nl.

Voorbeeld:
Huisadres = Stationsplein 39 te
e Almere
Werkadres = Omroepweg 12 te Almere
Werktijd = 8.00-16.30 uur
Werkdagen = maandag t/m vrijdag

Resultaat hiervan is dat een enkele reis € 1,29 kost. Een retour kost € 2,58. Dit zou betekenen als u de hele
maand losse ritten betaalt en de maand heeft 21 werkdagen, u € 54,18 kwijt bent.
Een maandabonnement voor deze reis kost echter € 48,50 en is dus goedkoper. Werkroute vergoedt de
goedkoopste manier van reizen en in dit voorbeeld is dat het maandabonnement.
Heeft u vragen over de berekening van de reiskosten? Dan kunt u terecht bij uw consulent.

