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Opleidingscentrum van de Schoonmaak 
Nerviërslaan 117, bus 2 

1040 BRUSSEL 

☏: 02 732 13 42 - ✉: info@ocs-cfn.be 

 

    
FFFFORMULIER ORMULIER ORMULIER ORMULIER III:III:III:III:    AAAAANVRAAG TOT UITKERING KOSTEN VOOR ANVRAAG TOT UITKERING KOSTEN VOOR ANVRAAG TOT UITKERING KOSTEN VOOR ANVRAAG TOT UITKERING KOSTEN VOOR SYNDICALE VORMINGSYNDICALE VORMINGSYNDICALE VORMINGSYNDICALE VORMING    

    
Dit formulier moet door het schoonmaakbedrijf worden opgestuurd naar het Opleidingscentrum van de 

Schoonmaak na afloop van de syndicale vorming. De aanwezigheidslijsten, opgemaakt door de syndicale 

organisatie, moeten bijgevoegd worden. 

 

   Onderneming:  RSZ n°:   
Adres: (straat)  (n°/bus)   

 (plaats)  (Postcode)   

Telefoon:  Email of Fax:   

Contactpersoon:   

  
 

Deelnemers:Deelnemers:Deelnemers:Deelnemers:    

* De vakken Patronale bijdragePatronale bijdragePatronale bijdragePatronale bijdrage en TotaalTotaalTotaalTotaal leeg laten, deze zijn voorbehouden voor het OCS 

Terugbetaling  
op rekening n°:  Datum:   Handtekening  

 

1 Naam:  Nationaal n°:  Data:   

         Uurloon:  Premies:  Patronale bijdrage:*  Totaal:*   

            
2 Naam:  Nationaal n°:  Data:   

         Uurloon:  Premies:  Patronale bijdrage:  Totaal:   

            
3 Naam:  Nationaal n°:  Data:   

         Uurloon:  Premies:  Patronale bijdrage:*  Totaal:*   

            
4 Naam:  Nationaal n°:  Data:   

         Uurloon:  Premies:  Patronale bijdrage:  Totaal:   

            
5 Naam:  Nationaal n°:  Data:   

         Uurloon:  Premies:  Patronale bijdrage:*  Totaal:*   

            
6 Naam:  Nationaal n°:  Data:   

         Uurloon:  Premies:  Patronale bijdrage:  Totaal:   

            
7 Naam:  Nationaal n°:  Data:   

         Uurloon:  Premies:  Patronale bijdrage:*  Totaal:*   

            
8 Naam:  Nationaal n°:  Data:   

         Uurloon:  Premies:  Patronale bijdrage:  Totaal:   
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