Invullen door ECM:

Aanvraagformulier

boekstuknummer

eindstatus

Ingekomen

Vergoeding (digitale) leermiddelen
BBL 2019-2020
Vul formulier niet in als u bij een Samenwerkingsverband werkt! (Samenwerkingsverband verzorgt aanvraag al voor u)

1. Gegevens bedrijf
Naam bedrijf

:

Adres

:

Postcode/plaats

:

Contactpersoon

:

E-mailadres:

:

hr/mw

voorl.

naam:

voorl.

naam:

2. Gegevens student
Naam student
e-mailadres

:

hr/mw

E-mail adres kan gebruikt worden voor vragen
m.b.t. deze aanvraag of toezending van ECMinformatie speciaal voor werknemers

:

3. IBAN
Betaling aan

:

student

werkgever

IBAN:

4. Opleiding / subsidiebedrag (aankruisen wat van toepassing is)
Niveau

Subsidiebedrag per jaar
(zie voorwaarden z.o.z.)

BBL niveau 2

€ 180,-

BBL niveau 3

€ 180,-

BBL niveau 4

€ 180,-

Eerste schooldag opleiding:

d.d. …………………..…………….………….… 20………….....

5. Meesturen met deze aanvraag:
1:

Kopie Praktijkovereenkomst (de getekende overeenkomst tussen school, student en bedrijf)

2:

Kopie factuur leermiddelen (lesboeken of licentie Learnbeat)

Stuur deze gegevens mee! Zonder
deze bijlagen wordt de aanvraag
niet in behandeling genomen!

Z.O.Z. voor ondertekening
en voorwaarden

6. Ondertekening
Ondergetekenden verzoeken een bijdrage voor de leermiddelen (boeken of digitaal) volgens de subsidieregeling “Vergoeding leermiddelen
2019-2020” van ECM. Zij verklaren hierbij dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Datum:

Plaats:

Handtekening student:

Handtekening werkgever:

Voorwaarden Vergoeding
Leermiddelen BBL 2019-2020
Volgt u een BBL-opleiding op niveau 2, 3 of 4? Vraag dan bij ECM
een vergoeding aan voor uw leermiddelen.

•

Als wij na deze maand geen reactie hebben ontvangen vervalt het
recht op subsidie.

De subsidiebedragen

De aanvrager
•

Is uw aanvraag niet compleet, dan krijgt u het verzoek de
ontbrekende gegevens binnen één maand aan ECM te zenden.

Werkgever: U betaalt premie aan het Sociaal Fonds voor de
Meubelindustrie voor betrokken werknemer.
Student: U bent in dienst bij een bedrijf dat is aangesloten bij
het Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en er wordt voor
u premie afgedragen aan dit fonds.

Per student per jaar van de opleiding worden de bedragen
vergoed zoals op de voorzijde van dit formulier staan vermeld.
Per niveau kunt u meerdere achtereenvolgende jaren de subsidie
aanvragen:
Niveau 2: maximaal 3 jaar

Het aanvragen van de subsidie en de
afhandeling daarvan
•

•

•

De aanvraag dient voor 1 maart (volgend op de start van het
opleidingsjaar) ingestuurd te worden. U kunt 1x per jaar
aanvragen.
Uitbetaling geschiedt aan de student. Uitbetaling kan ook
plaatsvinden aan de werkgever als deze de kosten van de
leermiddelen/licentie heeft betaald.
Vul het formulier volledig in, onderteken het en stuur mee:
kopie praktijkovereenkomst (de getekende
overeenkomst tussen school, leerling en bedrijf);
kopie factuur boeken of licentie Learnbeat.

Betaling van de vergoeding leermiddelen is uiterlijk twee
maanden na de aanvraag.

Niveau 3: maximaal 3 jaar
Heeft u al 2x een vergoeding ontvangen voor niveau 3? Dan kunt u
voor het derde jaar alleen subsidie aanvragen als u de opleiding dit
jaar digitaal volgt via Learnbeat.
Niveau 4: maximaal 4 jaar
Niveau 4: maximaal 2 jaar als de opleiding bovenop de niveau 3
opleiding gevolgd wordt.

Neem voor meer informatie contact op met:
Expertisecentrum Meubel, postbus 452, 3440 AL Woerden
Telefoon: 0348-410468, e-mail: info@ecmeubel.nl

Stuur dit formulier naar: Expertisecentrum Meubel, Postbus 452, 3440 AL Woerden. Meer informatie over de Vergoeding leermiddelen
kunt u vinden op onze website www.ecmeubel.nl/vergoedingleermiddelen.
Hoe gaan wij met uw gegevens om? Lees de privacyverklaring op onze website: www.ecmeubel.nl/privacy

Het ECM is een initiatief van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, CNV Vakmensen en FNV.

