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							Alleen van toepassing vanaf 10 januari 2005.

							Schrappen wat niet past.

							Nummerplaat van het voertuig.

							Inschrijvingsbewijs van het voertuig (A = eigendom – B = leasing met mogelijkheid tot aankoop -

							C = huur).

							Datum van de aflevering van het inschrijvingsbewijs, indien niet vermeld wordt de begindatum

							van periode vermeld in punt (1) in aanmerking genomen.

							Datum van de schrapping van het inschrijvingsbewijs, indien niet vermeld wordt de einddatum

							van de periode vermeld in put (1) in aanmerking genomen.

							Totaal aantal facturen per voertuig.

							Totale hoeveelheid getankte brandstof per voertuig.

							Aantal afgelegde kilometers tijdens de opgegeven referentieperiode.

							Terug te vorderen bedrag per voertuig.

							Totale bedragen voor de betrokken periode (dient ingevuld te worden voor de totale door in

							aanmerking komende voertuigen getankte hoeveelheid en voor het totaal bedrag).
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