
    
 

                               AANVRAAGFORMULIER OPLEIDINGSSUBSIDIE 2019               

UITERLIJK INDIENEN OP 31 JULI 2020 

Om de aanvraag voor opleidingssubsidie in behandeling te kunnen nemen dient u ervoor te zorgen dat dit aanvraagformulier per 

werknemer volledig is ingevuld en dat alle benodigde bijlagen aanwezig zijn. Zonder deze (persoons)gegevens kunnen wij uw aanvraag 

niet in behandeling nemen! Zorg dat u kopieën gemaakt heeft voor uw eigen dossier! 

 

Werkgever: 

Naam kapsalon: 

Adres kapsalon:   

Postcode/vestigingsplaats kapsalon:  

Nummer kamer van koophandel: 

IBAN nummer:   

Naam contactpersoon: 

Telf.nr. contactpersoon: 

E-mailadres contactpersoon: 

 

Werknemer of BBL leerling (geen BOL leerling): 

Voornaam:        

Voorletter(s): 

Achternaam (op salarisstrook):       

Achternaam (van presentielijst indien afwijkend van salarisstrook): 

Geboortedatum + laatste 3 cijfers van het BSN-nummer vormen een uniek controlenummer:  

Geboortedatum: 

Laatste 3 cijfers BSN-nummer, aanvragen/loonstroken met gehele BSN-nummer worden afgewezen 

X X X X X X    

      
Naam opleiding/ cursus/ beurs zoals vermeld op de factuur: gemaakte kosten  

in periode 1-1-2018 t/m 31-01-2020:  

……………………………………………………………………………………………… € ……………………………… 

……………………………………………………………………………………………… €  ……………………............. 

……………………………………………………………………………………………… €  ……………..……………… 

……………………………………………………………………………………………… €  …………………………….. + 

         Totaal €  .……………………............ 

 

(De helft van de gemaakte kosten excl. BTW en reis-/ verblijfkosten met een maximum van € 100,- subsidie) 

 

Handtekening werkgever:    Handtekening werknemer/ BBL leerling: 

       (niet BOL leerling)  

 

 

         

Dit aanvraagformulier opsturen naar: Stichting Brancheplatform Kappers, Computerweg 10, 3542 DR  Utrecht of per mail naar: 

opleidingssubsidie@brancheplatformkappers.nl. 

De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde 

bewijsstukken. De aanvraag dient uiterlijk 31 juli 2020 door het bureau ontvangen te zijn en voorzien van: 

- Kopie factuur van de gevolgde opleiding/ cursus/ bezochte beurs + betaalbewijs (+ event. batch lijst) van de bank. 

- Kopie laatste loonstrook waar uit blijkt dat werknemer tijdens deelname aan de cursus werkzaam was in de kapsalon. 

- Kopie presentielijst of certificaat waar uit blijkt dat de werknemer heeft deelgenomen aan de cursus. 

- Kopie praktijkovereenkomst als het een BBL-er betreft, BOL-ers vallen buiten de regeling. 

Door ondertekening van dit formulier verklaart de werknemer dat alles naar waarheid is ingevuld en de vermelde 

persoonsgegevens gebruikt/verwerkt mogen worden voor de subsidieaanvraag en evaluatie van de regeling. Werknemer 

bevestigt dat de cursus/ bijeenkomst in overleg met hem/ haar is gekozen en de bewuste cursus daadwerkelijk is gevolgd.   

De werknemer gaat ermee akkoord dat persoonsgegevens worden bewaard voor zolang de stichting Brancheplatform Kappers 

die nodig heeft om de aan haar opgedragen taak met betrekking tot de opleidingssubsidie 2019 te kunnen uitoefenen. 
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