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Cursistgegevens:Cursistgegevens:Cursistgegevens:Cursistgegevens:    

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

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

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

Geboortedatum ..............................................................................  

Adres:  ...........................................................................................  

Postcode + gemeente:  ..................................................................  

Telefoon:  ......................................................................................  

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

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

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

 

Gegevens werkgever Horeca Gegevens werkgever Horeca Gegevens werkgever Horeca Gegevens werkgever Horeca (PC 302)*(PC 302)*(PC 302)*(PC 302)*    

Naam bedrijf:  ................................................................................  

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

RSZ nummer:  ................................................................................  

Contactpersoon:  ...........................................................................  

Telefoon:  ......................................................................................  

Fax:  ..............................................................................................  

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

Is de werkgever op de hoogte van de opleiding: 

 ja   neen  

 

 

Centrum Voor VolwassenenonderwijsCentrum Voor VolwassenenonderwijsCentrum Voor VolwassenenonderwijsCentrum Voor Volwassenenonderwijs    

Adres:  ...........................................................................................  

 

Inschrijvingsgeld is betaald door:Inschrijvingsgeld is betaald door:Inschrijvingsgeld is betaald door:Inschrijvingsgeld is betaald door:    

 werknemer  w erkgever  andere:      

 

 

 

    

Totaal inschrijvingsgeld (zoals verTotaal inschrijvingsgeld (zoals verTotaal inschrijvingsgeld (zoals verTotaal inschrijvingsgeld (zoals vermeld op p.2):  meld op p.2):  meld op p.2):  meld op p.2):  €€€€    

Premie storten op rekeningnummer:  

BE  ______ / ____________________  ____________  

 

Naam rekeninghouder:  

 .....................................................................................................  

    

Aanvinken indien akkoord:Aanvinken indien akkoord:Aanvinken indien akkoord:Aanvinken indien akkoord:     Hierbij voeg ik een kopie van mijn meest recente loonfiche  

  Door het indienen van deze aanvraag verklaar ik mij akkoord 

met het reglement in bijlage 

 

Datum      Handtekening Cursist 

 

 __ / ___ / ______  

 

 

(*) Indien de werkgever niet tussenkomt in de betaling van de opleiding, 

wordt deze niet gecontacteerd door Horeca Vorming Vlaanderen.  
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Centrum Voor VolwasseneCentrum Voor VolwasseneCentrum Voor VolwasseneCentrum Voor Volwassenenonderwijsnonderwijsnonderwijsnonderwijs    

Adres:  ...........................................................................................  

Postcode + gemeente:  ..................................................................  

Contactpersoon:  ...........................................................................  

Telefoon:  ......................................................................................  

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

 

Verklaart dat cursist:Verklaart dat cursist:Verklaart dat cursist:Verklaart dat cursist:    

Voor volgende opleidingsmodule(s) in studiegebied Voeding en/of  

Hotel- en cateringmanagement is geslaagdis geslaagdis geslaagdis geslaagd en het (deel)certificaat  

behaalde: 

 

Module:  ........................................................................................  

Periode: van  _______________  Tot  _____________________________  

Aantal lestijden:  ............................................................................  

Inschrijvingsgeld voor deze module:  .............................................  

 

Module:  ........................................................................................  

Periode: van  _______________  Tot  _____________________________  

Aantal lestijden:  ............................................................................  

Inschrijvingsgeld voor deze module:  .............................................  

 

Module:  ........................................................................................  

Periode: van  _______________  Tot  _____________________________  

Aantal lestijden:  ............................................................................  

Inschrijvingsgeld voor deze module:  .............................................  

 
Gelieve mogelijke andere modules in bijlage te plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal inschrijvingsgeldTotaal inschrijvingsgeldTotaal inschrijvingsgeldTotaal inschrijvingsgeld (excl. eventuele bijkomende kosten) 

voor deze module(s):  €  ....................... (= aantal lesuren x 1,50) 

 

Datum    Naam & Handtekening verantwoordelijke 

 

 __ / ___ / ______  

 

Stempel Centrum voor VolwassenenonderwijsStempel Centrum voor VolwassenenonderwijsStempel Centrum voor VolwassenenonderwijsStempel Centrum voor Volwassenenonderwijs    

 

 

 

 

 

Reglement: 

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

volwassenenonderwijs 

Info:   Horeca Forma – 02 513 64 84 

  vormingvlaanderen@horeca.be  

 

Mail het ingevulde formulier naar r.demaeyer@horeca.be of stuur het 

per post naar Horeca Forma – Anspachlaan 111, bus 4 – 1000 Brussel 


