SF 323 - AANVRAAGFORMULIER TERUGBETALING ONDERNEMERSOPLEIDING 2018 - 2019
Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF 323)
Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent
ondernemersopleiding@sf323.be

Elke werknemer die met een arbeidsovereenkomst actief is in de vastgoedsector (PC 323), kan van
het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector terugbetaling krijgen van één langlopende
(ondernemers)opleiding per kalenderjaar.Lees aandachtig de informatie en de instructies hieronder
voor u uw aanvraag tot terugbetaling indient. Enkel volledige en correct ingediende dossiers zullen
behandeld worden.

- Terugbetalingsaanvragen moeten gebeuren met het formulier dat hierna te vinden is, en moeten
verstuurd worden naar ondernemersopleiding@sf323.be samen met de gevraagde bewijsstukken.
In de onderwerpsregel van de mail vermeldt u enkel uw familienaam. U krijgt een automatische
ontvangstbevestiging. Verdere feedback wordt niet gegeven.
- Enkel volgende opleidingen komen in aanmerking: Vastgoedmakelaar, Vastgoedpromotor,
Vastgoedexpert, Vastgoedbeheerder en Administratief vastgoedbediende. Voor andere opleidingen
is de regeling van het persoonlijk leerkrediet van toepassing (info over beide financieringsmogelijkheden : http://www.sf323.be/werknemer/opleiding/opleiding-opleidingsbudget-voorwerknemers )
- Enkel het effectief betaalde bedrag wordt terugbetaald. Dubbelfinanciering met KMO portefeuille
of met opleidingscheques is dus uitgesloten.
- Enkel wie effectief in de vastgoedsector (PC 323) werkt op het moment van de inschrijving kan
terugbetaling krijgen.
- Aanvragen voor het lopende schooljaar moeten binnen de drie maand na aanvang van het
cursusjaar ingediend worden en moeten volledig zijn.
- Alle velden van het formulier moeten correct en leesbaar ingevuld worden. Onvolledige of foute
dossiers worden niet behandeld
- Terugbetalingen gebeuren eind januari 2019. Echter, omdat de update van onze data (via de RSZ)
tot 4 maand op zich kan laten wachten, kan het zijn dat dossiers van nieuwe werknemers niet
meteen verwerkt kunnen worden. Die dossiers worden verwerkt bij een volgende update en worden
betaald eind juni 2019.

Belangrijk : Door het invullen en ondertekenen van dit document, geef u de toestemming aan SF 323
en aan de gemachtigde instellingen die samenwerken aan de uitvoering van zijn wettelijke
opdrachten tot verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op het beheer van uw dossier.
Voor elke info hieromtrent, raadpleeg www.sf323.be/privacy
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Terugbetaling:

LEES EERST AANDACHTIG ALLE INFORMATIE EN INSTRUCTIES OP DE EERSTE PAGINA !

Naam van de cursist

:_____________________________________

Voornaam van de cursist

:_____________________________________

Rijksregisternummer

:

E-mailadres cursist

:_____________________________________

Werkgever (in PC 323)

:_____________________________________

Ondernemingsnummer

:0___ . ___ . ___

IBAN voor terugbetaling

: BE _ _

Titularis van de rekening

:_____________________________________

Gevolgde opleiding







Campus

_ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

____

____

_ _ __

Vastgoedmakelaar
Jaar:  1  2  3
Vastgoedpromotor
Vastgoedexpert
Vastgoedbeheerder
Administratief vastgoedbediende

: _____________________________________

Deze opleiding werd  wel
 niet
betaald met KMO-portefeuille of opleidingscheques.
Dit formulier moet verstuurd worden naar ondernemersopleiding@sf323.be samen met
 een kopie van de factuur (of inschrijvingsbewijs) en  een betalingsbewijs.
DATUM

HANDTEKENING van de aanvrager

Belangrijk : Door het invullen en ondertekenen van dit document, geef ik de toestemming aan SF 323 en aan de gemachtigde instellingen
die samenwerken aan de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten tot verwerking van mijn persoonsgegevens met het oog op het beheer
van mijn dossier. Voor elke info hieromtrent, raadpleeg www.sf323.be/privacy
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