
   

Aanmeldingsformulier voor Praktijklessen  
 

School voor Autospuiten en Schadeherstel Schooljaar 2020 - 2021  
Gegevens leerling 

 

Naam:    ……………………………………………………………. 

Voorletters:   ……………………………………………………………. 

Geboortedatum:  ……………………………………………………………. 

Geboorteplaats:   ……………………………………………………………. 

Adres:    ……………………………………………………………. 

Postcode:   ……………………………………………………………. 

Woonplaats:   ……………………………………………………………. 

Telefoonnummer:  ……………………………………………………………. 

E-mailadres:   ……………………………………………………………. 

Studierichting:   o autoschadeherstel  

o autospuiten 

Gegevens bedrijf  
 

Naam bedrijf:  

Contactpersoon/ tekenbevoegd:  

Praktijkopleider:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres: 

 

 

……………………………………………............................  

……………………………………………............................ 

……………………………………………............................  

……………………………………………............................  

……………………………………………............................  

…………………………………………….............................  

…………………………………………….............................  

…………………………………………….............................  

Ο   Aanvinken voor akkoord 

betreffende 32 dagdelen praktijk voor € 2.450- ex. BTW   

Voor een toelichting en de voorwaarden, zie achterzijde van dit formulier.  

 

Bijzonderheden: …..………………………………………………………….................................................................. 

 

Plaats: …………......................... Datum: …………..................... Handtekening: …………........... 



   
 

 

 

De bijdrage van €2.450,-- zal worden gefactureerd door MAC in 4 gelijke delen verdeeld over het 

schooljaar. 

 

Scan het volledig ingevulde aanmeldingsformulier in en stuur deze op naar;  

secretariaat-automotive@summacollege.nl 

 

 

Recht op vergoeding Praktijkleren? Maak gebruik van de subsidiemogelijkheid op de kosten voor 

praktijkleren. Kijk op www.rvo.nl of je als werkgever een tegemoetkoming van maximaal € 2700,-- 

voor de studiekosten van een werknemer kunt krijgen.  

 

Aanvullende voorwaarden praktijkscholing School voor Autospuiten en Schadeherstel  
Inschrijving vindt plaats voorafgaand aan of aan het begin van het schooljaar. De ingangsdatum is te allen tijde de 

startdatum van het schooljaar.  

De overeenkomst kan alleen schriftelijk worden opgezegd bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De uiterste datum 

voor een tussentijdse opzegging is 1 maand voor de start van het volgende lesblok.  

Gaat een leerling tijdens het schooljaar bij een andere werkgever aan de slag dan wordt een nieuw(e) bpvo / contract 

getekend. Het gedeelte dat al door de vorige werkgever is betaald, wordt dan niet nogmaals in rekening gebracht. Het 

jaarbedrag wordt gefactureerd in 4 termijnen.  

Leerlingen die binnen 4 weken na de startdatum van het schooljaar geen werkgever hebben gevonden, worden niet 

toegelaten tot de praktijklessen en volgen alleen 2 dagdelen theorie. Leerlingen van wie de arbeidsovereenkomst door de 

werkgever is opgezegd worden vanaf de start van het volgende lesblok geweigerd. 

MAC en Summa Automotive zijn niet verantwoordelijk voor afwezigheid van deelnemers. Is een leerling niet aanwezig dan 

wordt dit direct door de docent gemeld bij het leerbedrijf.  

MAC en Summa Automotive zullen alle verplichtingen die uit hoofde van de wet- en regelgeving op het gebied van de 

bescherming van persoonsgegevens op haar rusten, in acht nemen. 
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