
Leerlingenvervoer vlucthtelingen Oekraïene aanvragen 

NAW reiziger /  ім’я,адреса заявника 
Voornaam / Ім’я  

Voorletter(s) / Ініціали  

Tussenvoegsel(s) / Вставка  

Achternaam / Прізвище  

Geboortedatum / Дата народження  

Geslacht / Стать  

Postcode / Поштовий індекс  

Huisnummer / Номер будинку  

Straatnaam / Назва вулиці  

Plaatsnaam / Назва міста/села  
 

NAW contactpersoon / ім’я,адреса контактної особи 
 

Voornaam / Ім’я  

Voorletter(s) /Ініціали  

Tussenvoegsel(s) / Вставка  

Achternaam / Прізвище  

Postcode / Поштовий індекс  

Huisnummer / Номер будинку  

Straatnaam / Назва вулиці  

Plaatsnaam / Назва міста/села  

Telefoonnummer / Номер телефону  

Mobiele nummer / Мобільний номер  

E-mailadres / Адреса електронної пошти  
 

Bestemming / призначення 
 

Naam locatie / Назва місця  

Postcode / Поштовий індекс  

Huisnummer / Номер будинку  

Straatnaam / Назва вулиці  

Plaatsnaam / Назва міста/села  

Afstand / Відстань  
 
Vervoer Periode / Термін перебування 
 

Ingangsdatum / Дата початку  

Einddatum / Кінцева дата  
 



Mogelijkheden voor vervoer vanuit het netwerk / можливості транспортування з мережі 
Dagdeel / Частина дня  

Maandagochtend / Понеділок зранку  

Maandagmiddag / Понеділок після обіду  

Dinsdagochtend / Вівторок зранку  

Dinsdagmiddag / Вівторок після обіду  

Woensdagochtend / Середа зранку  

Woensdagmiddag / Середа після обіду  

Donderdagochtend / Четвер зранку  

Donderdagmiddag / Четвер після обіду  

Vrijdagochtend / П'ятниця зранку  

Vrijdagmiddag /  П’ятниця після обіду  
 

Vervoersaanvraag op dagen dat er geen mogelijkheid is vanuit het netwerk /  
ранспортний запит 
Dagdeel Ophaaladres /  

адреса виїзду 
 Bestemming /  
призначення 

 Afzet- en ophaaltijd /   
час виїзду/висадк 

 Maandagochtend 
Понеділок зранку  

 
 

 
 

Maandagmiddag 
Понеділок після обіду  

 
 

 
 

Dinsdagochtend 
Вівторок зранку  

 
 

 
 

Dinsdagmiddag 
Вівторок після обіду  

 
 

 
 

Woensdagochtend 
Середа зранку  

 
 

 
 

Woensdagochtend 
Середа після обіду  

 
 

 
 

Donderdagochtend 
Четвер зранку  

 
 

 
 

Donderdagmiddag 
Четвер після обіду  

 
 

 
 

Vrijdagochtend 
П’ятниця зранку  

 
 

 
 

Vrijdagmiddag 
П’ятниця після обіду  

 
 

 
 

 

Bijzonderheden / деталі,що стосуються транспорту) 
Bijzonderheden die relevant zijn voor 
het vervoer /  
деталі,що стосуються транспорту 
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