
Expertisecentrum meubelindustrie en interieurbouw 
Daggeldersweg 2 – 3449 JD Woerden -  email info@ecm.nl 

Aanmeldingsformulier 
ECM-Academy incompanytrainingen  
Gegevens bedrijf 

Naam bedrijf   :  

Contactpersoon   : 
Dhr./ 
mw. voorl.:  naam:  

Functie    :  e-mailadres:  

 
 

Zie voorwaarden en ondertekening aan achterzijde >> 

 naam training dagen Min. groeps- 
grootte* Prijs p.p.** Prijs incl. 

subsidie 
Aantal  
deel- 

nemers 
gewenste 
maand/periode 

 Projectleider 5,5 8 € 1.595 € 595   

 Leidinggeven – basis 4 8 € 1.124 € 124   

 Meubelspuiten 1 Max. 6 
deelnemers 

€ 1099 
gehele groep € 0   

 De monteur als ambassadeur 2 
dagdelen 6-12 Afhankelijk van het aantal 

deelnemers   

 Projectmanagement 2 8 € 567 € 0   

 Slimmer samenwerken 8 
dagdelen 8-12 € 8.400 

gehele groep € 0   

 AutoCAD basis 2 6 € 640 € 0   

 Heftrucktrainingen: zie hiervoor het speciale aanmeldingsformulier 

 Basis Elektrotechniek modules 1 of 2 10 Vanaf € 463 € 0   

 Klantcommunicatie 2 8 € 567 € 0   

 
VCA basisveiligheid / VCA-VOL 
speciaal voor meubel- en 
interieurbouw 

1 8 € 268 (VCA) 
€ 288 (VCA-VOL) € 0   

 Verdiepend Leidinggeven 3 8 € 855 € 0   

 QRM kennismakingsworkshop 0,5 8 € 150 €  0   

 
 
* Minder deelnemers dan het minimum aantal is mogelijk, de offerte wordt hier dan op aangepast 
** Prijs gebaseerd op de minimum groepsgrootte 
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Werkwijze ECM-Academy incompany:  
 
 Het bedrijf ontvangt een offerte van de totale cursuskosten; de cursuskosten per deelnemer worden op 

basis hiervan bepaald. 
 Na vaststelling van de incompany-training ontvang je van het cursusinstituut een factuur die uiterlijk 5 

dagen voor de training betaald dient te zijn. 
 Na het volgen van de cursus ontvang je een subsidieformulier voor de cursuskosten dat je ondertekend 

terugstuurt naar ECM. Hierna wordt het gedeclareerde bedrag overgemaakt.  
 

Voorwaarden ECM-Academy incompany: 
 

 Het bedrijf is aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel en voor de werknemer wordt premie afgedragen aan 
dit fonds. 

 Directeur/eigenaar/ZZP-er waarvoor geen premie wordt afgedragen aan het Sociaal Fonds Meubel komt 
niet in aanmerking voor subsidie, met uitzondering van de QRM workshop. 

 De campagne “ECM-Academy” van ECM loopt tot 31-12-2023, en kan na deze datum eventueel verlengd 
worden. 

 Je ontvangt in 2023 per deelnemer 100% subsidie op de cursuskosten van het in de prijskolom** op de 
voorgaande pagina vermelde bedrag, met een maximum van € 1000 per training per persoon.  

 Niet gevolgde dagdelen worden niet vergoed.  
 Loon-, eventuele reiskosten of de kosten van een externe locatie zijn voor rekening van het bedrijf. 
 De werkgever verklaart mee te werken aan een evaluatie van de training. 
 In gevallen waarop bovenstaande voorwaarden geen uitsluitsel geven, wordt door ECM beslist. 

 
  

 
 
Betaalbewijs en subsidie: 
Na afloop van de training ontvangt u van ons een declaratieformulier. Bij het inzenden van dit 
declaratieformulier vragen wij je een betaalbewijs (bankafschrift) mee te sturen waarop het cursusbedrag 
zichtbaar is. Je kunt de betaling dus niet in een “batch” opnemen! 

 
 
 
Ondergetekende verklaart werknemers aan te melden voor de aangegeven training(en) en akkoord te gaan met de 
hierboven vermelde voorwaarden.  
 

Datum:   Plaats:  Handtekening 
werkgever:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vul deelnemersgegevens op volgende pagina in:     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



Expertisecentrum meubelindustrie en interieurbouw 
Daggeldersweg 2 – 3449 JD Woerden -  email info@ecm.nl 

 

Deelnemersgegevens: (kopieer dit formulier als u nog meer deelnemers wilt inschrijven)  
 

1. Naam cursist : Dhr./mw. voorl.  naam:                                                 

Geboortedatum :  geboorteplaats:    

Functie :  e-mailadres:  

      
2. Naam cursist : Dhr./mw. voorl.  naam:                                                 

Geboortedatum :  geboorteplaats:    

Functie :  e-mailadres:  

      
3. Naam cursist : Dhr./mw. voorl.  naam:                                                 

Geboortedatum :  geboorteplaats:    

Functie :  e-mailadres:  

      
4. Naam cursist : Dhr./mw. voorl.  naam:                                                 

Geboortedatum :  geboorteplaats:    

Functie :  e-mailadres:  

      
5. Naam cursist : Dhr./mw. voorl.  naam:                                                 

Geboortedatum :  geboorteplaats:    

Functie :  e-mailadres:  

      
6. Naam cursist : Dhr./mw. voorl.  naam:                                                 

Geboortedatum :  geboorteplaats:    

Functie :  e-mailadres:  

      
7. Naam cursist : Dhr./mw. voorl.  naam:                                                 

Geboortedatum :  geboorteplaats:    

Functie :  e-mailadres:  

      
8. Naam cursist : Dhr./mw. voorl.  naam:                                                 

Geboortedatum :  geboorteplaats:    

Functie :  e-mailadres:  

      
9. Naam cursist : Dhr./mw. voorl.  naam:                                                 

Geboortedatum :  geboorteplaats:    

Functie :  e-mailadres:  

      
10. Naam cursist : Dhr./mw. voorl.  naam:                                                 

Geboortedatum :  geboorteplaats:    

Functie :  e-mailadres:  

        

 


