
GAGEVERDELING
In de gageverdeling wordt de gage per uitvoerende vastgelegd. Op dit formulier kunnen de gegevens van
maximaal 5 uitvoerenden worden ingevuld. Bij meer dan 5 uitvoerenden dienen meerdere gageverdelingen te
worden ingevuld.

Indien na ontvangst van de overeenkomst en gageverdeling wijzigingen optreden, kan Artiestenverloningen extra 
administratiekosten in rekening brengen.

ALGEMENE GEGEVENS

Naam opdrachtgever

Naam groep

Begin- en einddatum optreden(s)

GEGEVENS PER UITVOERENDE

Naam en Functie ➀

De uitvoerende is ➁

BSN ➂

IBAN ➃

Gage

Belaste kosten

Onbelaste kosten ➅

Totaal gage/vergoedingen

Kleinevergoedingsregeling (KVR) ➆

Opmerkingen

GEGEVENS PER UITVOERENDE

Naam en Functie ➀

De uitvoerende is ➁

BSN ➂

IBAN ➃

Gage

Belaste kosten

Onbelaste kosten ➅

Totaal gage/vergoedingen

Kleinevergoedingsregeling (KVR) ➆

Opmerkingen

Artiestenverloningen
Achterstraat 11
4101 BB Culemborg 

telefoon: 0345-524404

info@artiestenverloningen.nl
www.artiestenverloningen.nl

➊  
De gegevens van de 
uitvoerenden dienen 
eenmalig aan ons te worden 
doorgegeven middels het 
aanmeldingsformulier.  
Deze is te downloaden op 
www.artiestenverloningen.nl

➋  
Wanneer je zelfstandig bent 
of een onderneming hebt, 
kun je dat hier aangeven.

➌  
Wanneer een uitvoerende 
niet woonachtig is in 
Nederland kan in plaats van 
het BSN, de geboortedatum 
worden ingevuld. Indien 
bij vorige vraag ‘overig’ is 
ingevuld, kan deze vraag 
worden overgeslagen.

➍ 
Op het aangegeven 
rekeningnummer wordt 
de gage gestort. Dit kan 
bijvoorbeeld ook het 
rekeningnummer van 
de groepsleider zijn.

➎ 
De Belastingdienst 
houdt € 0,19 aan als 
kilometervergoeding. 
Geef het bij ‘opmerkingen’ 
aan als dit afwijkt.

➏ 
Reis- en verblijfkosten 
kunnen alleen onbelast 
worden vergoed als 
de originele bonnen/ 
bewijsstukken worden 
meegezonden. Voor sejour 
zijn geen bonnen nodig.

➐ 
De KVR kan max. € 163,00 
per optreden bedragen.

2017-0009

Ga verder op de volgende pagina 

Reiskosten (aantal km × € 0,19 ➄)

Reis- en verblijfkosten (met bonnen)

Sejour (max. € 25,00 per dag)

(excl. BTW)

Ja, voor:

Reiskosten (aantal km × € 0,19 ➄)

Reis- en verblijfkosten (met bonnen)

Sejour (max. € 25,00 per dag)

(excl. BTW)

Ja, voor:

t.n.v

t.n.v
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