Systeem van kortingen voor open opleidingen

De overheid subsidieert uw opleidingen
Oxalis is een erkende opleidingsverstrekker voor de KMO-portefeuille. De Vlaamse Overheid kent tot
50 % subsidies toe voor opleidingen, voor een maximaal bedrag van 2.500,00 € op jaarbasis. U
moet over een BTW-nummer beschikken en uw aanvraag indienen via de KMO-portefeuille.
Ook Oxalis investeert in uw opleidingen.
Opleidingen behoren fundamenteel tot onze missie en visie. Ook wij willen bedrijven en individuele
cursisten steunen bij hun ontwikkeling en opleiding. Wij hebben hiervoor een kortingensysteem
ontwikkeld.
Kortingensysteem voor de individuele deelnemer of voor één medewerker van een bedrijf
De individuele deelnemer, die tijdens hetzelfde kalenderjaar verschillende modules volgt, krijgt een
korting berekend op basis van het aantal gevolgde modules. De maximale korting op een module
van eenzelfde kalenderjaar bedraagt 15 % van de totale prijs van de module (exclus. BTW).
Aantal gevolgde modules
1 module
2 modules
3 modules
4 modules

Korting
0%
5%
10 %
15 %

Maximale korting op een module van eenzelfde kalenderjaar

15 %

Een module telt minimum 4 dagen.
Kortingensysteem voor meerdere medewerkers van eenzelfde bedrijf
Bedrijven, die meerdere medewerkers samen naar eenzelfde module sturen, genieten van een
bijkomend kortingensysteem. Per extra deelnemer krijgt het bedrijf 5 % korting, met een maximale
korting van 20 % op de totale prijs van de module (exclus. BTW).
Aantal deelnemers
Deelnemer 1
Deelnemer 2
Deelnemer 3
Deelnemer 4
Deelnemer 5
Maximale korting op een module

korting
0%
5%
10 %
15 %
20 %
20 %

Volgorde van de kortingen voor bedrijven
De volgorde van de kortingen is als volgt vastgelegd: eerst geldt de korting op het aantal gevolgde
modules, vervolgens de korting op het aantal medewerkers van eenzelfde bedrijf voor de betrokken
module.
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