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BETALING VIA KMO-PORTEFEUILLE
Beste,
Je schreef je in voor een van onze opleidingen. Dat is een geweldige keuze die je voor jezelf
hebt gemaakt! Als je het inschrijvingsbedrag op onze factuur wil betalen via KMOportefeuille, lees onderstaande instructies dan aandachtig.
Bijgaand vind je onze factuur die je deels via de KMO-portefeuille kan betalen. Waarom
deels? Voor de opleiding zelf kan je de KMO-portefeuille gebruiken. BTW en eventuele
catering is niet gesubsidieerd en moet je apart betalen.

Hoe vraag je de subsidie aan?
I. REGISTRATIE BIJ DE KMO-PORTEFEUILLE
(enkel als je nog niet eerder gebruik maakte van de KMO-portefeuille)

§
§
§

Je registreert je via kmo-portefeuille.be (met e-ID of token)
Je registreert je bedrijf
je krijgt een activatielink via de post of via email als je mailadres in de KBO
(kruispuntbank ondernemingen) vermeld staat. Als je via deze link nogmaals inlogt is je
bedrijf aan jouw als privépersoon gekoppeld.

II. AANVRAAG SUBSIDIE
1) Je vraagt de subsidie aan via kmo-portefeuille.be met deze gegevens:
§
§
§
§
§
§
§

Erkend dienstverlener voor opleiding:
Erkenningsnummer:
Pijler:
Domein:
Start opleiding:
Naam van de opleiding:
Kostprijs:

Mobilo bvba
DV.O229675
Opleiding
Algemeen domein
(zie factuur)
(zie factuur)
(zie factuur, bedrag Ex btw (!))

Doe dit best meteen, subsidies die niet ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding
worden aangevraagd worden sowieso geweigerd. Als je bovendien je bedrijf eerst nog
moet registereren, is snelle actie dus aangeraden.
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2) Vervolgens stort je 60% van het factuurbedrag in je KMO-portefeuille (je krijgt een mail
met het Sodexo bankrekeningnummer van de KMO-portefeuille). Doe dit onmiddellijk, je
hebt slechts 30 dagen de tijd na aanvraag van de subsidie.
3) Na ontvangst van je overschrijving stort de Vlaamse Overheid de overige 40% op
dezelfde rekening.
4) Je logt een laatste maal in in je KMO-portefeuille en je betaalt van daaruit onze factuur.
5) het BTW-bedrag van de factuur stort je rechtstreeks op onze rekening binnen de 15
dagen na ontvangst van de factuur.

Ben je nog niet vertrouwd met de kmo-portefeuille? Hier vind je meer informatie:
§
§

https://www.youtube.com/watch?v=ej3_Cs6g1QQ
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/wat-is-de-kmo-portefeuille

Indien je hulp nodig hebt met het aanvragen van de subsidies, dan kan je het gratis
nummer van de KMO-portefeuille contacteren via 0800 20 555.
Uiteraard staan ook wij voor je klaar waar nodig. Je kan ons bereiken op 014/321.321 of
caroline@bensansen.be.
Wij danken je alvast voor uw vertrouwen en de stipte opvolging van deze procedure.
Eens we jouw betaling hebben ontvangen, is je inschrijving ook definitief!

Caroline Van Den Berghe
Management Assistant
Mobilo bvba
+32 14 321 321
caroline@bensansen.be
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