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Template Opleidingen « Op verzoek »                  
Febelfin Academy 
Tegemoetkoming van het Paritair Fonds voor de Risicogroepen   

 
--------------------------- 

Voor opleidingsprogramma’s georganiseerd op vraag van de werkgever door Febelfin Academy kan 
het Paritair Fonds een tegemoetkoming vaststellen volgens de voorwaaarden die het zelf bepaalt. 

 

Criteria voor de hiernavolgende opleidingen : 

 Taalcursus (in-company “standaardcursus”) 

o Max. 532€ per dag (min. 3 pers – max. 6 pers.),  1.596€ voor 3 dagen. 
o Tegemoetkoming door het Paritair Fonds aan de werkgever. 

 
 Banktechnieken, Compliance, Sociale vaardigheden 

o Max. 532€ per dag, per deelnemer, met een maximum van 2.500€ per dag of 1.500€ per 
halve dag. 

o Tegemoetkoming door het Paritair Fonds aan de werkgever. 
 

 Informatica 

o Max. 532€ per dag, per deelnemer, met een maximum van 1.750€ per dag of 1.000€ per 
halve dag. 

o Tegemoetkoming door het Paritair Fonds aan de werkgever. 
 

 De eventueel door de vennootschap aangerekende verplaatsingskosten worden door het Paritair 
Fonds niet ten laste genomen.  

--------------------------- 

 

OPLEIDING  : …………………. 

Bestek voor opleiding georganiseerd door 

Febelfin Academy 

 

 
Beursvennootschap 

Naam : ……………………………………………………………………………………………………………. 
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Adres : ……………………………………………..  ………………………………………………….. 

Tel. :  ……………………………………………………. 

E-mail :  …………………………………………………….. 

Verantwoordelijke personeel et opleiding : ……………………………………………………………… 

 

Opleiding 

Beschrijving : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Bestemd voor (naam en leeftijd van de deelnemers) : 

 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

…………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… …… 

 

Duur (uren/dagen) :  …………………………………………….. 

 

Wanneer ?  : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Waar ? : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Vraagprijs voor de prestatie :   ..………………….. 

 

Tegemoetkoming van het Paritair Fonds :  …………………… 

 

 


