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Cursistgegevens: 

Naam:  ...........................................................................................  

Voornaam:  ....................................................................................  

Rijksregisternummer:  ....................................................................  

Gsm:  .............................................................................................  

E-mail:  ..........................................................................................  

Functie:  .........................................................................................  

 

Gegevens werkgever Horeca (PC 302)* 

Naam van de horecazaak waar je werkt:  .......................................  

Ondernemingsnummer:  ................................................................  

 

Inschrijvingsgeld is betaald door: 

O werknemer  O werkgever*  O andere: ……................................................. 

Totaal inschrijvingsgeld voor alle modules in deze aanvraag): €……………. 

Premie storten op rekeningnummer:   BE _ _   /   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

Naam rekeninghouder: ………………………………………………………...... 

 

 
 Ik voeg een foto/kopie van het behaalde certificaat toe bij deze aanvraag.  

 
 Door het indienen van deze aanvraag verklaar ik mij akkoord met het reglement in bijlage 

 

 Ik geef toestemming voor de verwerking van de in dit aanvraagformulier vermelde 

persoonsgegevens met het oog op de behandeling van mijn aanvraag tot tussenkomst van 

het inschrijvingsgeld voor een CVO-opleiding. (zie pagina 2) 

 

Datum     Handtekening Cursist 

 

_ _   /  _ _   /   _ _ _ _   ……………………………….. 

 

 

 

(*) Indien de werkgever tussenkomt in de betaling van de opleiding, wordt de premie vergoed aan 

de werkgever.  

 

 

 

Reglement: https://vlaanderen.horecaforma.be/opleidingen/terugbetaling-volwassenenonderwijs 

Info:   Horeca Forma Vlaanderen 

    02 513 64 84 

  hallo@horecaformavlaanderen.be 

  

Wat te doen? 

1. Vul dit aanvraagformulier in en 

neem er een foto van 

2. Neem ook een duidelijke foto van 

je behaalde diploma 

3. Mail beide fotobestanden naar 

hallo@horecaformavlaanderen.be 

4. Je ontvangt een ontvangstbewijs 

van je dossier en 

opvolgingsmailtje 
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Ik geef toestemming voor de verwerking van de in dit aanvraagformulier vermelde 

persoonsgegevens met het oog op de behandeling van mijn aanvraag tot tussenkomst van het 

inschrijvingsgeld voor een CVO-opleiding. 

 

U kan Horeca Forma -verwerkingsverantwoordelijke- op werkdagen telefonisch contacteren van 8u30 tot 

12u en van 13.30 u tot 16.30u op het telefoonnummer 02-513 64 84.  U kan ook mailen naar 

hallo@horecaformavlaanderen.be . L4-Consulting is aangesteld als functionaris voor de 

gegevensbescherming.  U heeft steeds recht op inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens, recht om 

uw persoonsgegevens te wissen of over te dragen, recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van 

uw persoonsgegevens en recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In 

bepaalde wettelijk voorziene situaties is de uitoefening van voormelde rechten aan voorwaarden en/of 

beperkingen onderworpen. U kunt uw rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan 

Horeca Forma:  

• hetzij via e-mail: aan hallo@horecaformavlaanderen.be  

• hetzij via brief naar Horeca Forma, Anspachlaan 111 bus 4, 1000 Brussel.  

Indien u meent dat Horeca Forma de wetgeving inzake de bescherming en verwerking van 

persoonsgegevens niet heeft gerespecteerd, kan u klacht indienen bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.   

 

Horeca Forma verwerkt uw persoonsgegevens tot 10 jaar na uw aanvraag. In specifieke omstandigheden 

kan het gerechtvaardigd zijn dat Horeca Forma uw gegevens langer bewaart. 

 

BELANGRIJK: 

 

Om het dossier te kunnen verwerken moeten ALLE gevraagde velden worden ingevuld en een 

loonfiche worden toegevoegd. 

Indien er 1 van de velden niet is ingevuld zal de aanvraag niet worden weerhouden. 

Mail het ingevulde formulier naar hallo@horecaformavlaanderen.be of stuur het per post naar Horeca 

Forma – Anspachlaan 111, bus 4 – 1000 Brussel 
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