Voorwaarden tegemoetkoming vervoerskosten
LOB-Experience Skills The Finals

1. Alleen po – en (v)mbo-scholen die bij aanmelding hebben aangegeven gebruik te willen
maken van de tegemoetkoming vervoerskosten en zich hebben aangemeld bij de
registratiebalie van RAI Amsterdam op de door hen aangegeven dag(en), hebben recht op
een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer.

2. Tegemoetkoming in de vervoerskosten wordt verstrekt zolang hiervoor subsidiegeld ter
beschikking is. Scholen die zich het eerste aanmelden hebben het eerste recht op een
tegemoetkoming in de kosten. Indien het hiervoor ter beschikking gestelde subsidiegeld op is
en geen tegemoetkoming in de kosten meer mogelijk is, wordt dit direct aan de betreffende
school gemeld.
3. De factuur voor de vergoeding wordt gericht aan:
Skills Masters B.V.
Limaweg 25
2743 CB Waddinxveen
O.v.v. Tegemoetkoming vervoerskosten LOB Experience

4. De factuur wordt gemaild naar info@skillsthefinals.nl. E.e.a. onder vermelding van de naam
van de school, de contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres en het rekeningnummer
van de school.

5. Bij vergoeding voor de kosten van het busvervoer, dient een kopie van factuur van de
vervoermaatschappij te worden toegevoegd. Indien het gaat om een vergoeding voor
openbaar vervoerskosten, dan dient er een kopie van de vervoersbewijzen te worden
meegezonden dan wel een kopie inkoopfactuur ter verantwoording.

6. De factuur voor de tegemoetkoming moet na het bezoek, maar uiterlijk vrijdag 12 april 2019
ontvangen zijn door WorldSkills Netherlands.

7. In geval van vergoeding voor het busvervoer zitten er in elke bus minimaal 30
leerlingen/studenten plus hun begeleiders.

8. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de openbaar vervoerskosten, dient de
groep uit minimaal 30 leerlingen/studenten plus hun begeleiders bestaan.
9. De maximale vergoeding per bus/groep is gebaseerd op de afstand van de school tot RAI
Amsterdam en kent de volgende indeling:
a) tot 50 km buiten Amsterdam: € 100,00 per bus/groep (excl. BTW)
b) 50 – 100 km buiten Amsterdam: € 150,00 per bus/groep (excl. BTW)
c) 100 – 150 km buiten Amsterdam: € 200,00 per bus/groep (excl. BTW)
d) meer dan 150 km buiten Amsterdam: € 300,00 per bus/groep (excl. BTW)

10. WorldSkills Netherlands behoudt zich het recht voor om te controleren of aan alle
voorwaarden van de regeling tegemoetkoming vervoerskosten voldaan is.

11. Er is geen maximum voor het aantal bussen/groepen per school.
12. De po- en (v)mbo-school is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het vervoer en de
leerlingen/ studenten tijdens het vervoer en het bezoek aan Skills The Finals 2019.

13. Tegemoetkoming in de vervoerskosten wordt alleen toegekend indien aan de in dit
document gestelde voorwaarden wordt voldaan.

