Aanmeldingsformulier IRO

Aanmeldingsformulier
ZEKER VAN START m.b.v. een IRO
U kunt zich hier aanmelden voor begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf. Op basis van uw onderstaande
aanvraag gaan wij ons best doen hiervoor toestemming te krijgen van uw uitkerende instantie. U hoort uiterlijk
na 4 weken van ons over de stand van zaken.

 Ja, Ik heb interesse in het Zeker-van-Start-traject van SAAC
 Ja, ik wil een IRO (individuele reïntegratie overeenkomst) opstellen
 Ja, ik geef toestemming om dit verzoek aan mijn uitkerende instantie over te brengen
 Ja, ik begrijp dat deze aanmelding niet vrijblijvend is en wil dat U voor mij aan de slag gaat1
 Ja, u informeert mij uiterlijk na 4 weken over de stand van zaken
Naam

M/V *

Adres

Postcode & woonplaats:

Telefoon
E-mail
Geboorte

Privé:

Mobiel :

Datum:

Plaats en land:

Naam instantie:

Contactpersoon:

BSN-nummer (vh SOFI)
Uitkerende instantie:

Vestigingsplaats:
Reïntegratiebedrijf:

Naam bedrijf:

Contactpersoon:

Vestigingsplaats:
Bedrijfsidee:

Ik stem er mee in dat deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat gebruikt wordt voor
registratie, coaching en informatievoorziening bij het voorbereiden en starten van een onderneming en het
nadien instandhouden daarvan.
Plaats, ………………………… Datum: ………………………….
Handtekening:

Dit formulier svp opsturen of faxen naar:
SAAC, Postbus 11, 3440 AA WOERDEN
Tel. 0348 – 46 06 36 / fax 0348 – 46 01 56

1
Let op ! Door uw aanmelding gaat SAAC tijd investeren en kosten maken t.b.v. uw reïntegratietraject. Dit betekent dat het u niet vrijstaat,
in de tijd dat wij dingen voor u aan het regelen zijn, een vergelijkbare aanmelding te doen bij een andere dienstverlener. Vul dit formulier
dus alleen in als u serieus bent! Als door uw toedoen de definitieve reïntegratieopdracht aan SAAC uitblijft, zijn wij genoodzaakt u een nota
te sturen voor de gemaakte kosten en verrichte arbeid op basis van € 110,-- per uur ex. BTW. .

SAAC, Woerden info@saac.nl / www.saac.nl
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