AANVRAAG VAN DE MENTORPREMIE
Deze aanvraag moet worden ingediend bij Actiris - Departement Tewerkstellingsprogramma's:
dienst Activ-Job (Sterrenkundelaan 14 - 1210 Brussel) of per e-mail naar het
adres: mentors@actiris.be, door de werkgever.
IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS (Alle velden moeten verplicht ingevuld worden)
INFORMATIE IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER
Ik, ondergetekende, ............................................................................................... als werkgever /
vertegenwoordiger van de werkgever, vraag de betaling aan van de ‘mentorpremie’.
Naam van de onderneming: …………………………………………………………
Ondernemingsnummer

_________

Paritair comité: ……………………………

Handelsnaam van de onderneming : …………………………………………………………
Adres van de exploitatiezetel:

………………………………………………………………….

.…………

…………………………………………………………

E-mailadres: ……………………………………………@…………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………
(IBAN) Rekeningnummer van de onderneming:

BE

__ ____ ____ ____

Informatie betreffende de leerling die recht geeft op de premie:
Rijksregisternummer:

______-___-__

Naam en voornaam:

……………………………………………………………………………

voor- of achterkant van uw identiteitskaart.

Adres van de domicilie: ………………………………………………………………………………………..
………………

……………………………………………………………………..

Informatie betreffende de gevolgde opleiding :
Benaming van de gevolgde opleiding:

....................................................................................

Duur van de opleiding in de onderneming:

van …....../…..../…………. tot …..../..…../…………..

Doel van de gevolgde opleiding: ...................................................................................................
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Ik bevestig op erewoord niet genoten te hebben van de “stagebonus” voor het jaar 2018 en dat deze
verklaring waarachtig en volledig is.

Datum

Handtekening van de
vertegenwoordiger of van de
werkgever

Stempel van de
vertegenwoordiger of van de
werkgever

 / /

INFORMATIE IN TE VULLEN DOOR DE MENTOR

Rijksregisternummer:

______-___-__

Naam en voornaam:

……………………………………………………………….

Aantal leerlingen die u momenteel begeleidt : 1 - 2 – 3 – 4

voor- of achterkant van uw identiteitskaart.

(Omcirkel het corresponderende cijfer).

Ik bevestig op erewoord dat deze verklaring waarachtig en volledig is.
Datum

Handtekening van de mentor

 / /

DOCUMENTEN DIE VERPLICHT BIJ DIT FORMULIER MOET WORDEN GEVOEGD:

- Een bankattest (met vermelding van de naam van de onderneming)
- Een getuigschrift van de operator van de opleiding met de volgende gegevens:
- De benaming en adres van de maatschappelijke zetel van de werkgever
- De naam, voornaam en rijksregisternummer van de leerling
- De naam en voornaam van de mentor
- De begin- en einddatum van de alternerende overeenkomst
- De handtekening en de stempel van de operator van de opleiding
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