
Af hensyn til beskyttelse af dine data, skal skemaet sendes pr. brevpost eller krypteret e-mail 
på grund af de personfølsomme oplysninger, der fremgår af honorarskemaet.

DENNE BLANKET BESTÅENDE AF TO SIDER FREMSENDES TIL: 
Snedkernes Uddannelser, Bygmestervej 5,2. 2400 København NV. Tlf: 70 20 86 30. post@snedkerudd.dk

REJSE- OG HONORARAFREGNING PR. 01.01.2018 FOR SNEDKER OG MASKINSNEDKER 
REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER SAMT HONORAR I FORBINDELSE MED SVENDEPRØVER

Udførendes navn: CPR-nr:

Privatadresse: Postnr.:  By:

Telefon/Arbejde: Telefon/Privat:

OPGAVEN UDFØRT
Speciale/uddannelse:

Antal lærlinge: Dato: Sted:

HONORARET / REJSEUDGIFTER ØNSKES UDBETALT (SÆT KRYDS)

Privat Reg.nr.: Kontonr.: Udbetaling sker som A-indkomst

Firma/3F Cvr.nr.: Reg.nr.: Kontonr.:

1. dag den: / fra kl. til kl. 

2. dag den: / fra kl. til kl.

3. dag den: / fra kl. til kl.

I alt 

VARIGHED AF SKUENING EKSKL. REJSETID 
Der afregnes med vederlag på 255,- pr. skuetime  Antal timer Kr.

1. dag den: /

2. dag den: /

3. dag den: /

I alt 

REJSETID (SE SPECIFIKATION PÅ SIDE 2)
Der afregnes med vederlag på 255,- pr. time  Antal timer Kr.

ØVRIG TID (SE SPECIFIKATION PÅ SIDE 2)  Antal timer Kr.

Forbrugte antal timer á kr. 255,- I alt 

REJSEUDGIFTER SOM ANVISES PÅ GRUNDLAG AF ORIGINALBILAG 
(SE SPECIFIKATION PÅ SIDE 2)         Kr. 

Kørsel i egen bil

Fly, tog, bus eller taxa 
km á kr. 3,54  Færge, 

broafgift Parkering 
Andre rejseudgifter I 

alt

I alt kr.

Dato

Underskrift

UDFYLDES AF SNEDKERNES UDDANNELSER: 

Kontonummer

Anvist den Underskrift

Kontonnavn



EVENTUELLE BEMÆRKNINGER TIL OVENSTÅENDE

Af hensyn til beskyttelse af dine data, skal skemaet sendes pr. brevpost eller krypteret e-mail 
på grund af de personfølsomme oplysninger, der fremgår af honorarskemaet.

SPECIFIKATION AF UDGIFTER
VED BRUG AF EGEN BIL

Rejserute fra og til  Km. pr. rejse    Antal rejser    Km. i alt  Kr. pr. km.      Kr.

 I alt kr.

Overføres til side 1

Overføres til side 1

Overføres til side 1

VED BRUG AF OFFENTLIG TRAFIKMIDLER BILAG SKAL VEDLÆGGES

Rejserute / Trafikmiddel  Billetpris pr. rejse Antal rejser      Kr.

 I alt kr.

ØVRIG TID / ANDRE UDGIFTER ARTEN ANGIVES

Iflg. vedlagt bilag      Kr.

Uden bilag      Kr.

 I alt kr.

HUSK! 
KONTONUMMER OG BANK BEDES ANFØRT PÅ FORSIDEN 
TIL BRUG VED OVERFØRSEL AF HONORAR
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