Verzoek verzilvering voucher en evaluatie
Voor de verzilvering van je voucher dien je onderstaand formulier volledig in te
vullen.
Let op! Wanneer je het formulier invult in de browser, worden de ingevulde waarden niet juist
opgeslagen. Gebruik daarom altijd speciale PDF software. Om te voorkomen dat je gegevens
verloren gaan, is het belangrijk dat je beschikt over PDF software. Hiervoor kun je onder andere
Acrobat Reader (https://get.adobe.com/nl/reader/) of Foxit Reader
(https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/) gebruiken.
Na het downloaden van het formulier, sla je het eerst op en open je de pdf met PDF software.
Daarna vul je het formulier in en sla je de gegevens op.
Dit ingevulde formulier verzilvering en evaluatie kun je samen met de volgende bewijstukken
mailen naar info@voucherregelingflevoland.nl:
- factuur/facturen voor de uitgevoerde voucheractiviteiten;
- betaalbewijs/betaalbewijzen voor de uitgevoerde voucheractiviteiten;
- overige bewijsstukken.

1. Informatie voucher
Voucher nummer

VR-

Dit nummer staat vermeld in de schriftelijke toekenning van de voucheraanvraag

Datum verzilvering

2. Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
Telefoonnummer
Emailadres
Bankrekeningnummer
Bankrekening tenaamstelling

3. Actuele situatie bedrijf op 31 december jongstleden
Laatst afgesloten boekjaar
Op basis van het laatst afgesloten boekjaar bedraagt:

- aantal werkzame personen
incl. fulltime, parttime en uitzendkrachten

- omzet in euro’s

€

van laatste boekjaar waar cijfers van beschikbaar zijn
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4. Procedure afronding voucher
Wijkt factuurbedrag af van de
oorspronklijke offerte?
Zo ja, wat is het factuurbedrag?
Excl. BTW in euros

€

5. Inhoudelijke afronding voucher
Is het vraagstuk opgepakt zoals in
de aanvraag/offerte beoogd?
Zo nee, wat is er anders opgepakt?
max 2000 karakters

Hoe tevreden ben je over de snelheid
van de werkzaamheden van de
leverancier?
Hoe tevreden ben je over de kwaliteit
van de werkzaamheden van de
leverancier?
Is het vraagstuk opgelost waarvoor
je een voucher hebt aangevraagd?
Indien je een "voucher bedrijfsscholingsscan" heeft aangevraagd
Ga je n.a.v. de resultaten van de
voucher daadwerkelijk investeren
in om- en bijscholing van personeel
of heb je dit al gedaan?
Zo nee, waarom niet?

Zo ja, waar is de organisatie gevestigd
waar de investering(en) gedaan
worden?

6. Beoordeling dienstverlening Horizon
Hoe tevreden ben je over de snelheid
van de dienstverlening van Horizon?
Hoe tevreden ben je over de kwaliteit
van de dienstverlening van Horizon?
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