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Bezwaarschrift
ov-boete
Dit formulier 
Met dit formulier kunt u bezwaar maken tegen een ov-boete. U kunt 
geen bezwaar maken tegen een betalingsverzoek, aanmaning of 
dwangbevel. Vul het formulier volledig in en vergeet niet uw hand-
tekening te zetten.

Opsturen 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Afdeling Bezwaar en Beroep 
Postbus 50081 
9702 EA Groningen

Meer informatie 
duo.nl

      1 

1.1 Burgerservicenummer 

1.2 Achternaam

   Eerste officiële voornaam en 
overige voorletters

 Geboortedatum

1.3 Woonadres

1.4 Telefoon

1.5 E-mail
  

      2 

      3 

3.1   Datum van het bericht of de 
brief van DUO waarin de beslis-
sing staat

Persoonsgegevens

|
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |        

Dag   Maand  Jaar

Straat                               Huisnummer

|                               |
Postcode         Plaats

|           |

|

Ondertekening

Dag   Maand  Jaar          

    
Handtekening

|

Reden bezwaarschrift

Dag   Maand  Jaar

 > Stuur een kopie van het bericht of de brief mee

Ga verder op de volgende pagina
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3.2   Ik ben het niet eens met de ov-
boete omdat

            

Let op!
Reist u met  uw studentenreisproduct terwijl u er geen recht op heeft? Dan krijgt u een extra ov-boete. Het 
indienen van een bezwaar leidt niet  tot uitstel van het betalen van u w ov-boete. Vraag eventueel een beta-
lingsregeling aan. U kunt alleen een betalingsregeling aanvragen als uw studentenreisproduct is stopgezet.
Kijk voor meer informatie op duo.nl. 

|

Op het bericht of in de brief staat aangegeven wanneer het bezwaarschrift moet zijn ingediend. Als de termijn inmiddels is 
verstreken, geef ik hier aan wat de reden is van mijn late reactie:

|

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke taken uit te voeren. 
Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw persoons-
gegevens omgaat, kijk dan op duo.nl.
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