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Met deze overeenkomst kunt u zich aanmelden voor één van de EVC-traject die uitgevoerd worden
door Ecarr B.V. Het EVC-traject kost €1595,- excl. Btw., deze kosten kunnen in veel gevallen deels of
volledig worden teruggevraagd via de O&O fondsen of de belastingdienst, meer informatie hier
over kunt u terugvinden op onze website www.Ecarr.nl

LET OP! Wordt dit traject betaald door uw werkgever dan dient uw werkgever dit formulier ook te
ondertekenen en de gevraagde gegevens in te vullen.
Bent u kandidaat en werkgever dan dient u dus 2 keer te tekenen.
Invullen en terugsturen naar:
Per e-mail: support@ecarr.nl
Per post:
Ecarr B.V.
t.a.v. afdeling EVC
Keplerstraat 3
1704 SJ Heerhugowaard
Nederland
Wilt u na het EVC-traject de stap maken naar verzilveren via een ROC (Diploma “start bekwaam”)
neem dan eerst contact met ons op of hier de mogelijkheden voor zijn. Wij kunnen uw EVC-traject
na afronding “bekronen” met een Vakbekwaamheidsbewijs de kosten hier voor zijn €150,- excl.
Btw.
Tijdens het traject wordt u gevraagd een kopie van uw ID te uploaden.
(Tip: om veilig een kopie van uw ID te maken is er een app van de rijksoverheid: KopieID, hiermee
schermt u uw BSN af en kunt u aangeven wat het doel is waarvoor uw ID gebruikt mag worden).
Tijdens de praktijkbeoordeling dient u zich ook te legitimeren bij de assessor van Ecarr.
En tijdens de praktijk beoordeling/ criteriumgericht interview kan er een aangekondigde/ on
aangekondigde steekproef plaats vinden.
Het portfolio en de EVC-rapportage (ervaringscertificaat) zijn eigendom van de deelnemer en zijn
na afronding van het EVC-traject 5jaar lang zelf te downloaden in de EVC-omgeving na 5 jaar wordt
het account inactief gemaakt en moet er contact opgenomen worden met Ecarr voor her activering.
Na afronding van het EVC-traject wordt het ervaringscertificaat binnen 4 weken geregistreerd in het
Register Ervaringscertificaten (www.ervaringscertificaat.nl/register) van het Nationaal
Kenniscentrum EVC
Voor meer informatie en vragen:
Kijk voor meer informatie op www.ecarr.nl, of neem contact op met Remko van Zoomeren tel.
0725622407
WhatsApp 0619135841 (dit nummer graag alleen voor WhatsApp gebruiken)
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Inschrijvingsvoorwaarden:
•

•
•

Voor deelname aan EVC zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
▬ Bij annulering tot 2 weken voor de start van het EVC-traject (intakegesprek) worden
geen kosten in rekening gebracht.
▬ Bij annulering korter dan 2 weken voor de start van het EVC-traject (intakegesprek)
wordt €1595 excl. btw in rekening gebracht.
▬ In geval het verschuldigde EVC-tarief niet voorafgaand aan de start van het EVCtraject is voldaan heeft Ecarr het recht het EVC-traject op te schorten of te
annuleren.
▬ Het EVC-traject kan alleen geannuleerd worden door de opdrachtgever niet door de
kandidaat.
De EVC-procedure start vanaf het moment dat alle documenten bij Ecarr binnen zijn en
duurt vanaf dat moment gemiddeld 6 maanden.
Investering in tijd voor een EVC-traject:
▬
▬
▬
▬

Intake gesprek: ongeveer 1 uur
Portfolio compleet maken en documenten uploaden: ongeveer 3 uur
Praktijkobservatie en criterium gericht interview: 1 dag
Het doornemen van het ervaringscertificaat en nazorg: circa 2 uur

•

Alle onderdelen van het EVC-traject worden uitsluitend door Ecarr medewerkers uitgevoerd.

•

De EVC-deelnemer heeft recht op begeleiding door een portfolio begeleider van Ecarr, als
de deelnemer niet akkoord is met de toegewezen begeleider dan een andere begeleider
gekozen worden.

•

Tijdens de EVC-procedure hebben zowel de deelnemer als de assessor aangegeven geen
enkele binding met elkaar te hebben.

•

De inhoud van de EVC-rapportage zal zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer
niet met derden worden gedeeld.

•

Bij klachten of bezwaar tegen de uitkomst van het EVC-onderzoek, wordt in behandeling
genomen volgens de klachtenprocedure van Ecarr, en kunnen kenbaar gemaakt worden via
www.ecarr.nl/klachten. Klachten worden door anderen niet zijnde de begeleider en/ of
assessor onafhankelijk in behandeling genomen.

•

Eventueel geschil of beroep kan ingediend worden bij Testudo, de controlerende instantie
die de EVC-procedures van Ecarr controleert. Zie www.testudo-onderzoek.nl

•

Met de ondertekening van het aanmeldformulier gaat u akkoord met het feit dat Ecarr een
kopie van uw legitimatiebewijs gedurende de bewaartermijn van het EVC-dossier bewaart.

Privacyregels AVG:
Het privacy regelement is te vinden op onze website www.ecarr.nl/privacy en alle gegevens worden
behandeld en bewaard volgens dit privacy regelement.
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Gegevens deelnemer
Voorletters & Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Mobiel nummer kandidaat
Mailadres privé
Huidige Functie

Persoonlijke
doelstelling(en)

□ Ik wil inzicht krijgen in waar ik sta
□ Ik wil inzicht in mijn ontwikkelpunten, om daarmee gericht te
kunnen bijscholen
□ Ik wil inzicht in mijn ontwikkelpunten, om me te gaan certificeren
□ Ik heb geen andere doelstellingen dan de algemene EVCdoelstelling
□ Ik wil mijn APK-papieren gaan behalen
□ Anders, namelijk:

Status

□ Ik ben in loondienst
□ Ik ben zelfstandig ondernemer
□ Ik heb momenteel geen werk
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Voor welk standaard wilt u zich inschrijven?
Mobiliteit en voertuigen
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

25218
25219
25593
25594
25595
25223
25221
25225
25226
25227
25228
25229
25230
25231
25232
25233
25234
25235
25236
25237
25238
25241
25247
25248
25249
25244
25245
25242
25243
25246
25255
B150
B151
B170
B171
B172

Aftersalesmanager Mobiliteitsbranche
Serviceadviseur Mobiliteitsbranche
Assemblagetechnicus
Eerste Carrosseriebouwer
Carrosseriebouwer
Eerste Caravantechnicus
Caravantechnicus
Autoschadehersteller
Eerste Autoschadehersteller
Eerste Autoschadetechnicus
Autospuiter
Eerste Autospuiter
Eerste Fietstechnicus
Fietstechnicus
Eerste Motorfietstechnicus
Eerste Scootertechnicus
Motorfietstechnicus
Scootertechnicus
Eerste Verbrandingsmotortechnicus
Technisch Specialist Verbrandingsmotoren
Verbrandingsmotortechnicus
Allround monteur mobiele werktuigen
Technicus mobiele werktuigen
Technisch Specialist Bedrijfsauto's
Technisch Specialist Personenauto's
Eerste Autotechnicus
Eerste Bedrijfsautotechnicus
Autotechnicus
Bedrijfsautotechnicus
Monteur mobiele werktuigen
Assistent mobiliteitsbranche
APK2 Keurmeester Personenwagens
APK1 Keurmeester Bedrijfswagens
Autoruitherstelspecialist
Schadecalculator
Werkplaats chef schadeherstel
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Techniek en procesindustrie
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

25286
25287
25288
25289
25294
25290
25291
25292
25293
25295
25572
25559
25560
25561
25562
25563

Allround constructiewerker
Allround lasser
Allround pijpenbewerker
Allround plaatwerker
Scheepsbouwer
Basislasser
Constructiewerker
Pijpenbewerker
Plaatwerker
Scheepsmetaalbewerker
Constructie- en plaattechnoloog
Airco/warmtepompmonteur
Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen
Eerste monteur koude- en klimaatsystemen
Servicemonteur koude- en klimaatsystemen
Monteur koude- en klimaatsystemen
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Gegevens werkgever/ Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf
Naam Contactpersoon

Adres

Postcode en woonplaats
Telefoon contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Subsidie: U kunt een stimuleringspremie van stichting OOMT of OOC krijgen. U moet dan wel
afdragen aan OOMT of OOC en aan de subsidievoorwaarden voldoen. U dient zelf contact op te
nemen met stichting OOMT of OOC.
Betaling:
Wie betaald de kosten van de EVC?

□ De werkgever
□ De deelnemer
□ Iemand anders:

Ter controle en snellere verwerking van de betaling.
Bankrekeningnummer:

IBAN

Op naam van:
Plaats:

Hoe kwam u bij Ecarr?

□
□
□
□
□
□
□

Via mailing
Via internet
Via G.M.T.O.
Via Autoschadetraining.nl
Via FHData
Via de OOMT coach
Anders, namelijk:
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Met Ondertekening van dit document verklaar ik dat:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ik dit formulier juist en volledig heb ingevuld;
Ik kennis heb genomen van de EVC-procedure zoals Ecarr deze aanbiedt.
Daarbij geldt Ecarr als EVC-aanbieder als onafhankelijke, verantwoordelijke en objectieve partij voor
het gehele EVC-traject en is verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy van de
deelnemer. Het EVC-traject wordt in principe alleen uitgevoerd door begeleiders en assessoren van
Ecarr. Wanneer derden worden ingezet vallen deze in alle gevallen geheel onder de
verantwoordelijkheid van Ecarr;
Ik akkoord ga met de EVC-begeleider en EVC-assessor die mijn individueel EVC-traject afnemen;
Tussen de kandidaat (U) en de assessor bestaat geen relatie anders dan die onvermijdelijk is voor
het uitvoeren van het EVC-traject indien anders dan meld ik dit bij Ecarr;
Ik op de hoogte ben dat de begeleider geen uitspraken doet over de beoordeling;
Ik geen wens heb tot verzilvering;
Ik bij deze op de hoogte ben dat er een steekproef kan komen tijdens het werkplekbezoek/ CGI
Ik alleen eigen materiaal aanlever in het portfolio, waarop getoetst kan worden met
plagiaatsoftware;
Ik ben op de hoogte dat scholing en diplomering geen onderdeel is van de EVC-procedure.
Ik ga akkoord met het verplichte afsluitende gesprek waarbij ik mijn ervaringscertificaat in
ontvangst neem.

AVG-gegevens verwerking
Door ondertekening van dit formulier bevestig je akkoord te zijn met de klachtenprocedure en het
privacyreglement. Beide staan op de site van Ecarr B.V.
Handtekening(en) voor akkoord en juistheid van de gegevens:
Kandidaat naam:

Werkgever naam:

Kandidaat handtekening:

Werkgever handtekening:

Datum:

Datum:

Ondertekening Ecarr
Naam: Remko van Zoomeren
Functie: EVC-coördinator
Datum:
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