Aanvraagformulier
subsidie

Gegevens werkgever
Naam bedrijf

Bedrijfsnaam invullen

Straat/Huisnummer

Straat en huisnummer invullen

Postcode/Woonplaats

Postcode invullen Woonplaats invullen

Telefoonnummer

Telefoonnummer invullen

Faxnummer

Faxnummer invullen

Naam contactpersoon

Naam contactpersoon invullen

E-mail

E-mail invullen

KvK nummer

Kamer van Koophandel nummer invullen

Giro/Banknummer

Giro/Banknummer invullen

Bedrijfstakcodering
38 – Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recyclen
49 – Vervoer over land
52 – Opslag en dienstverlening voor vervoer
53 – Post en koeriers
80 – Beveiliging en opsporing
Anders, nl

...........

* sbi-codering is te vinden op de website van de KvK

Bijlagen
• Originele of gewaarmerkte kopie facturen van opleiding en eventuele examens
• Originele of gewaarmerkte kopie betalingsbewijzen
• Werknemersverklaring (www.logistiekfonds.nl)
• Werkgeversverklaring; middels kopie loonstrook ten tijde van opleiding/examen
• Presentielijst (www.logistiekfonds.nl) en/of kopie van diploma c.q. certificaat van de betreffende opleiding
• Kopie geldig identiteitsbewijs of rijbewijs (voor- en achterzijde) van alle deelnemende cursisten
(Voor toelichting, zie www.logistiekfonds.nl)
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Ondergetekende verklaart
• dat deelnemer de opleiding heeft gevolgd;
• dat deelnemer een vooropleiding heeft genoten van maximaal mbo-4 niveau
• dat deelnemer bij hem in dienst was ten tijde van het volgen van de opleiding;
• dat hij 60% van de door hem gemaakte subsidiabele kosten mee zal financieren (private cofinanciering);
• akkoord te zijn met de voorwaarden voor esf-declaratie zoals beschreven op de website van
de Stichting Logistiekfonds Nederland
• dat werkgever geen kosten bij de werknemer in rekening brengt, ook niet wanneer hij/zij
de opleiding niet afrondt of uit dienst treedt;
• dat de kosten van te volgen cursussen niet elders onder een esf-regeling ingediend worden;
• het declaratieformulier volledig en naar waarheid ingevuld te hebben;
• bevoegd te zijn om namens het bedrijf het declaratieformulier te ondertekenen.
SLN bewaart de originele stukken welke betrekking hebben op deze declaratie t/m 2020
(opvraagbaar voor controledoeleinden)

Ondertekening werkgever
Naam en voorletters			

Naam en voorletters invullen

Handtekening werkgever			

Functie			

Functie invullen

Datum			

Datum van ondertekening invullen

Plaats			

Plaats van ondertekening invullen

Gelieve op te sturen naar
Stichting
Logistiekfonds
Nederland (sln)
Postbus 79
7440 ab Nijverdal
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