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     Datum aanvraag: _________________________________  

Stichting A+O Metalektro  AANVRAGEND A+O BEDRIJF 

Frankrijklaan 10a Naam organisatie : __________________________________________ 

2391 PX Hazerswoude-Dorp  KvK-nummer  : __________________________________________ 

Postbus 77 Postadres  : __________________________________________ 
2390 AB Hazerswoude-Dorp Postcode en plaats : __________________________________________ 
Tel.: 088 – 60 50 900  

info@ao-metalektro.nl CONTACTPERSOON   

www.ao-metalektro.nl  Naam   : __________________________________________ 
  Functie   : __________________________________________ 
  E-mailadres  : __________________________________________ 
  Telefoonnummer : __________________________________________ 
   

  GEGEVENS SERVICEPUNT 

  Naam Servicepunt : __________________________________________ 
  Postadres  : __________________________________________ 
  Postcode en plaats : __________________________________________ 
   

  INFORMATIE PROJECTAANVRAAG 

  Aanvraag betreft  : ☐ Update Servicepunt ☐ Nieuw te starten Servicepunt 
  Doelstelling SPT  :  
   
  Naam extern adviseur: : __________________________________________ 
  Uit te voeren activiteiten :  
   
  Tijdspad activiteiten : Startdatum                     : ______________________ 
        (Geplande) einddatum : ______________________ 
Verplicht mee in te dienen: 

• De offerte van de externe adviseur, conform de voorwaarden zoals gesteld in de regeling. 

• Indien sprake is van een update van een Servicepunt, tevens de totale begroting van het Servicepunt. 
 
Met de ondertekening van dit document verklaart aanvrager: 

• kennis te hebben genomen van de voorwaarden verbonden aan deze regeling; 

• dat de informatie op het formulier en in alle documenten behorende bij deze regeling, gebruikt mogen 
worden in het kader van het uitvoeren van deze regeling; 

• dat te allen tijde meegewerkt wordt aan eventuele (accountants)controles vanuit A+O; 

• dat wordt meegewerkt aan monitoring en rapportage over deze regeling en dat akkoord wordt gegaan met 
het delen van de opgedane kennis/ervaring (op geanonimiseerde wijze) binnen en buiten de sector 
Metalektro; 

• dat alle onderbouwende documenten voor deze regeling, vanaf datum goedkeuring aanvraag, ten minste 7 
jaar beschikbaar zijn voor controles; 

• dat voor de aangevraagde activiteiten geen gebruik wordt gemaakt van andere regelingen/vergoedingen van 
A+O.  
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Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u sturen naar info@ao-metalektro.nl, o.v.v. 
Servicepunten Techniek.  
Stichting A+O Metalektro neemt alleen complete en ondertekende aanvragen in behandeling.           
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
Datum: __________________       

  
Handtekening namens metalektrobedrijf                    
 
 
 
 
________________________   
 
 
 
 
 
 
 
Verwerking persoonsgegevens 
In het kader van deze aanvraag worden aan A+O bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Dit is bij CAO bepaald. 
A+O zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor 
geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zie de Privacyverklaring op de website: https://www.ao-
metalektro.nl/over-a-o/privacyverklaring.  
 

https://www.ao-metalektro.nl/over-a-o/privacyverklaring
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