Samenwerkingsverband Opleiding Meubelindustrie en Interieurbouw
Postbus 100, 2100 AC Heemstede
T 023-5158830
E samenwerkingsverband@cbm.nl

AANMELDINGSFORMULIER
1.

Naam onderneming:
Rechtsvorm

bv / nv / eenmanszaak / v.o.f. / cv

Bezoekadres
Postcode + plaats
Postadres
Postcode + plaats
Telefoonnummer
E-mail
E-mail tbv facturen
Website
KvK-nummer
Btw-nummer
IBAN-nummer
BIC-code
In bezit van geldige RI&E

2.

ja / nee

Contactpersonen Samenwerkingsverband:
(deze personen worden in ons adresbestand opgenomen)

Naam directielid:
Voorletters en voornaam:

M/V

E-mail:

Naam praktijkopleider:
Voorletters en voornaam:

M/V

E-mail:

3.

Verklaart te hebben kennisgenomen van het reglement, en meldt zich hierbij aan als deelnemer van de vereniging
en wil de komende twee schooljaren inlenen onder de voorwaarden als genoemd in het reglement:
Niveau 2

Niveau 3

aantal
leerlingen:

aantal
leerlingen:

aantal weken
per jaar (20/37)* :

aantal weken
per jaar (20/37)* :

opleidingsrichting:

crebo:

meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer
machinaal houtbewerker
Montagemedewerker industrieel produceren met hout

25018
25016
25008

opleidingsrichting:

crebo:

meubelmaker/(scheeps) interieurbouwer
machinaal houtbewerker
montagemedewerker industrieel produceren met hout

25017
25015
25007

* kunt u continu een leerling opleiden (= 37), of wilt u liever in 2 jaar tijd 2 x een half jaar een leerling (= 20)?

4.

Lid van / aangesloten bij (meerdere keuzes mogelijk):

❑
❑
❑
❑
❑
❑
5.

CBM, Koninklijke branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie
Inretail
Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT)
Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijf
O&O Fonds Timmerindustrie
anders, nl.

Aard van de onderneming:

❑ productie van woonmeubelen: houten meubelen, gestoffeerde meubelen (ongeacht de materiaalsoort van de romp),
❑
❑
❑
❑
❑
❑

meubelen van rotan, manou, teen of pitriet;
productie van speciale meubelen (projectmeubelen) en betimmeringen: interieurbouw;
toelevering van (onderdelen van) meubelen;
productie van meubelen, overwegend van metaal of kunststof;
productie van aanverwante artikelen: grafkisten, lijsten, stellingen, scheidingswanden, deuren, etc.;
timmerfabriek;
anders, namelijk:

Aantal werknemers:

………….

Omgerekend naar FTE’s:

………….

7.

Standaard aantal werkuren per dag:

………….

8.

Verleent, conform het reglement, hierbij tot wederopzegging machtiging aan de vereniging om maandelijks van
onder punt 1 genoemde rekening de inleenvergoeding af te schrijven. Deze wordt vierwekeliiks via een nota
gedeclareerd op basis van de uren, welke de leerling daadwerkelijk heeft gewerkt;

6.

Verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van het reglement en met de daarin opgenomen bepalingen
akkoord te gaan.

Aldus getekend:
Datum:

Plaats:

Naam:

❑ directeur van de onderneming
❑ gevolmachtigde van de onderneming
❑ anders, nl.

Handtekening:

Bedrijfsstempel:

