Algemene deelnamevoorwaarden
Het NOA Voorjaarsprogramma vormt een bijscholingsprogramma voor ondernemers in de
afbouw. Alle trainingen/workshops worden in samenwerking met Savantis georganiseerd.
Ondanks dat NOA probeert om zoveel mogelijk deelnemersplaatsen per training ter
beschikking te stellen, bestaat de kans dat teveel deelnemers zicht aanmelden. In dat geval
wordt een wachtlijst opgesteld op volgorde van aanmelding. Alleen individuele bedrijven
kunnen inschrijven met deelnemers: de ondernemer zelf, diens (meewerkend) partner, of
kaderfunctionarissen (zijnde werkvoorbereider, meewerkend voorman, calculator,
medewerker P&O). Wanneer er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een cursus/workshop
wordt deze geannuleerd.
Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. Zodra er voldoende deelnemers zijn
sturen we u aanvullende informatie, zoals tijden, routebeschrijving, zelf mee te nemen zaken
en een nota voor de eigen bijdrage. Voor diverse cursussen komt u in aanmerking voor een
nieuwe subsidieregeling.
Bij annulering wegens sterfgeval of ziekte wordt de bijdrage, na overlegging van een
doktersverklaring en na aftrek van kosten, geretourneerd. Betaalde cursuskosten worden
niet geretourneerd als u zich binnen vijf dagen voor de start van de training afmeldt. Eenmaal
ingeschreven rekenen wij uiteraard op uw komst.
Subsidiemogelijkheden
Diverse cursussen komen in aanmerking voor subsidie. Daarom zijn zowel de te betalen
cursuskosten als netto cursusprijs opgenomen. Indien u een aantoonbaar dienstverband
heeft in de sector afbouw, of als zelfstandig ondernemer opereert, dan komt u onder de
volgende voorwaarden in aanmerking voor 80% subsidie op de cursusprijs.
Voorwaarden:
-

U betaalt de cursus en uzelf of uw werknemer volgt de cursus.
Tijdens de cursus ontvangt u het aanvraagformulier met compacte toelichting.
Na de cursus stuurt u het subsidieformulier naar afbouw@stichtinglof.nl, tezamen
met:
o kopie factuur cursuskosten
o betaalbewijs dat u de factuur hebt betaald
o bewijs van deelname
o kopie bewijs werkende: een kopie loonstrook, of andere bewijsstukken als u
als ondernemer niet als DGA op de loonlijst voorkomt (hierover geven we
tijdens de cursus uitleg).

Als uw aanvraag compleet is en u aan de voorwaarden voldoet, zal het O&O Fonds
overgaan tot uitbetaling van 80% van de cursusprijs. Per bedrijf kunnen maximaal 15
aanvragen worden ingediend. De subsidie wordt aangeboden zolang het budget strekt, doch
uiterlijk tot 1 juli 2019. Mocht u zekerheid willen hebben of er nog voldoende subsidie
beschikbaar is voordat u een cursus volgt? Stuur dan eerst een email aan
afbouw@stichtinglof.nl met het verzoek om een bepaald bedrag voor een bepaalde cursus te
reserveren. Bij voldoende budget ontvangt u een bevestigingsmail waarmee een bedrag voor
zes weken wordt gereserveerd.

