Attest voor het bekomen van een STUDENT ABONNEMENT of STUDENT MULTI
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Ondergetekende (1)
Van (2)
Bevestigt dat de genaamde (3)
geboren op

/

/

en wonende te

ingeschreven is voor de leergangen (4)
Te (5)
Duur van het schooljaar (6)

van

/

/

tot en met
Te

/

/
, op

/

/

		

Stempel van de onderwijsinrichting 		 Handtekening
(1) Naam en titel (Rector, Prefect, Directeur ...... van de onderwijsinrichting)
(2) Naam en adres van de onderwijsinrichting
(3) Naam en voornamen van de leerling(e)/student(e)
(4) Aard van de leergang. Volgt de leerling(e)/student(e) al de lessen, dan volstaat de term “algemeen”
(5) Plaats(en) waar de lessen of stage plaatsvinden
(6) Data waarop de lessen aanvangen en eindigen

NMBS, NV van publiek recht (Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel) verwerkt uw persoonlijke gegevens om na te gaan of de leerling(e)/
student(e) effectief in aanmerking komt voor een STUDENT ABONNEMENT/MULTI. Klik hier voor ons privacybeleid. Ons volledig privacybeleid, dat alle details bevat over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, is beschikbaar op www.nmbs.be/privacy

In te vullen en te ondertekenen door de aanvrager van 18 jaar of ouder
Ik verklaar op erewoord:
- geen bezoldigde betrekking* te hebben, geen winstgevend beroep uit te oefenen, niet voor eigen rekening te werken en over geen
vervangingsinkomen te beschikken;
- dat ik, als ik niet langer voldoe aan de voorwaarden voor het bekomen van een STUDENT ABONNEMENT/MULTI, het afgiftestation zo vlug
mogelijk verwittig en het abonnement teruggeef op het einde van de lopende maand (moederkaart en valideringsbiljet);
- kennis genomen te hebben van de “Vervoersvoorwaarden” van NMBS.
Te

, op

/

/

					
* uitgezonderd inkomsten jobstudenten.

Handtekening

Volgende personen hebben geen recht op een STUDENT ABONNEMENT/MULTI:
- leerlingen die door de RVA / ONEM vergoed worden of die over een ander vervangingsinkomen beschikken (uitgezonderd het
leefloon) en die een (al dan niet verplichte) opleiding volgen;
- jongeren van 26 jaar en ouder;
- jongeren die een bezoldigde betrekking* hebben, een winstgevend beroep uitoefenen of voor eigen rekening werken).
- Jongeren jonger dan 26 jaar die een vergoeding ontvangen m.b.t. hun leercontract, stage of doctoraat hebben wel recht op een
STUDENT ABONNEMENT/MULTI.

Dit attest dient samen met het formulier “Aanvraag van een Abonnement” te worden ingediend
Uw privacy is belangrijk voor ons en we doen dan ook al het nodige om deze te respecteren. Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door
NMBS, NV van publiek recht (Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel) en haar onderaannemers. We bezorgen uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan
derden die deze zouden gebruiken om hun eigen producten of diensten aan te prijzen.
Ons volledig privacybeleid, dat alle details bevat over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, is beschikbaar op www.nmbs.be/privacy

