


KICK OFF KA1 - CALL 2018

Woensdag 19 september 2018

Donderdag 20 september 2018



KA101  SCHOOLONDERWIJS

KA104  VOLWASSENENEDUCATIE

MOBILITEITSPROJECT voor PERSONEEL in 

SCHOOLONDERWIJS en de VOLWASSENENEDUCATIE



Kick-off meeting



Doel van de vergadering
• U wegwijs maken in

– de projectadministratie:

• Programmaregels

• Contractuele regels

• Tools (EPRP, Mobility Tool+)

– het projectmanagement:

• Kwaliteitsvolle mobiliteiten

• Naar een project met impact

• U gelegenheid bieden tot netwerking en 
peer learning



Agenda
• Voormiddag

– 9u30-11u

• Wie is wie?

• basisregels KA101 en KA104

• Contract

• EPRP

– 11u00-11u15 pauze

– 11u15-12u30: eTwinning (KA101) 

OF Epale (KA104)

• 12u30-13u30 lunch



Agenda
• Namiddag

– 13u30-15u00

• Peer learning session

– 15u00-16u00

• Mobility Tool+ (facultatief)



Wie is wie?



Team VEF
• Teamleider Vlaamse en Europese fondsen

– Wim Cloots

• Dossierbeheerders - contactpersonen

– Johan De Witte (KA101)

– Filip Bellinck (KA104)

– Jolien Van de Woestijne (KA104)

• Stafmedewerker Vlaamse en Europese 
fondsen

– Jan Ceulemans

• IT verantwoordelijke

– Frederik Van Crombrugge



Communicatie met Epos
• Met wie neemt u contact op over uw 

lopend project?

 Dossierbeheerders = contactpersonen

– Johan De Witte (KA101)

– Filip Bellinck (KA104)

– Jolien Van de Woestijne (KA104)

 voornaam.familienaam@epos-vlaanderen.be

+ projectnummer !

• Wie van Epos neemt contact met u op?

 i.f.v. onderwerp maar meestal uw 

dossierbeheerder

mailto:voornaam.familienaam@epos-vlaanderen.be


KA1 : basisregels



“Mobiliteitsproject voor personeel” = ???

Project > “iemand gaat nascholing volgen” !!

• ingebed in professionaliseringsbeleid van organisatie (cf. 
“European development plan”)

• organisatie-brede impact/disseminatie

• Leerresultaten erkennen en/of valideren:
– Formeel

• Europass Mobiliteit

• andere certificaten

• nieuwe functie of verantwoordelijkheden

– Informeel
• ter sprake brengen tijdens functionerings- of evaluatiegesprek

• benutten via training aan ander personeel



“Mobiliteitsproject voor personeel” = ???

• Niet verplicht maar sterk aangeraden om 

te gebruiken (of een variant ervan):

– “staff grant agreement”

– “staff mobility agreement”

• Detailed programme of the mobility period

• Tasks of the participant

• Competences to be acquired

• Monitoring and mentoring of the participant

• Evaluation and recognition of the mobility



Mobiliteit van personeel
Duur van de 

activiteit

Min. 2 dagen - Max. 2 maanden

In principe opeenvolgend (zeker bij 2 dagen!)

Exclusief reistijd (= dagen waarop gereisd wordt, tellen niet 

mee om de minimumduur te halen!)

Locatie van de 

activiteit

In een ander “Programmaland”:

• 27 EU-lidstaten

• IJsland, Noorwegen, Turkije, Voormalige Joegoslavische 

Republiek Macedonië

In aanmerking 

komende 

deelnemers

• “staff in a working relation” met de zendende school/organisatie

• personeel van daarbuiten mits zij een rol spelen in de 

strategische ontwikkeling van de zendende school/organisatie

Ontvankelijke

activiteiten

• Les/opleiding geven in een gelijkaardige organisatie 

(“Teaching/Training Assignment - TTA”)

• Deelnemen aan cursus/conferentie (“structured courses or 

training events abroad”)

• “job shadowing” in een relevante organisatie



Mobiliteit van personeel
• Financiering

– Beurzen

• Forfaits voor reis (o.b.v. afstand), verblijf (o.b.v. duur & gastland) en 

cursus (70 EUR per cursusdag, max. 700 EUR)

• Bedragen: cf. website > downloads > KA1 > basisdocumenten 

(automatisch berekend in MT+)

• 3 opties:

– Betaling forfaits aan deelnemer

– Organisatie regelt reis- en verblijfskosten

– Combinatie van voorgaande opties

– Organisatorische steun (Organisational Support):

• Ter ondersteuning van kwalitatief hoogstaande personeelsmobiliteit 

(bv. taalkundige en interculturele voorbereiding)



Voorbeeld beursberekening

• Leerkracht volgt cursus in Dublin, Ierland; vertrek in Gent op 
7/2/2019, cursus 8/2-12/2/2019, terugkeer op 12/2/2019

• Reis: Gent-Dublin = 724 km volgens 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_nl.htm = 
275 EUR

• Verblijf: 5 cursusdagen + 1 reisdag (geen 2 want anders dubbele 
financiering!) = 6 x 120 EUR = 720 EUR

• Cursuskosten: 5 x 70 EUR = 350 EUR

• Stel: 10 dagen langer => 8 x 120 EUR en 2 x 84 EUR extra (vanaf 
dag 15 is de dagvergoeding lager)

• Stel: vertrek op 7/2, cursus 8-9/2, terugkeer op 9/2  probleem want 
dagen waarop gereisd wordt, tellen niet mee voor behalen van 
minimumduur (= 2 dagen ter plaatse)  onontvankelijk!  wél ok bij 
terugkeer op 10/2

• Gemakkelijk te berekenen via MT+!

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_nl.htm


Toelichting bij het contract



Inleiding

• Eerste en belangrijkste referentie (maar deze presentatie

= handig als geheugensteun achteraf)

• Volledig lezen!

• Toelichting: “capita selecta”

• Basiscontract per KA en per domein

– KA1 individuele leermobiliteiten

• KA101… schoolonderwijs

• KA104… volwasseneneducatie

• Begunstigde (“beneficiary”) vs deelnemer (“participant”)

• “Monobeneficiary” (= 1 school) vs “multibeneficiary” (= 

consortia)



Inhoud

Inleiding

Bijzondere voorwaarden

Bijlage I – algemene voorwaarden

Bijlage II – beschrijving van het project en de 
begroting (en bij consortia: lijst andere 
begunstigden + “mandates”)

Bijlage III – financiële en contractuele regels

Bijlage IV – geldende tarieven

Bijlage V – modellen voor overeenkomsten tss.de 
begunstigde en de deelnemers



Inleiding

• Volgorde van prioriteit:

– Bijzondere voorwaarden

– Bijlage I – algemene voorwaarden

– Bijlage III – financiële en contractuele regels

• In bijlage II: “begroting van het project” heeft

voorrang op “beschrijving van het project”

• Bijlage I, III, IV en V: website Epos (downloads)

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/downloads


Inhoud

Inleiding

Bijzondere voorwaarden

Bijlage I – algemene voorwaarden

Bijlage II – beschrijving van het project en de 
begroting (en bij consortia: lijst andere 
begunstigden + “mandates”)

Bijlage III – financiële en contractuele regels

Bijlage IV – geldende tarieven

Bijlage V – modellen voor overeenkomsten tss.de 
begunstigde en de deelnemers



Bijzondere voorwaarden

Art. I.3 Maximaal bedrag en vorm van subsidie

I.3.1 toegekende subsidie voor de uitvoering = maximumbedrag

I.3.2 overdracht tussen begrotingsposten zonder amendement

• Organisatorische steun  reizen, individuele 

ondersteuning, cursusgeld: 100% 

• Tussen reizen, individuele ondersteuning, cursusgeld: 50%

• Alle begrotingsposten  specifieke behoeften (zelfs indien 

initieel geen middelen voor specifieke behoeften 

toegekend)



Bijzondere voorwaarden

Art. I.4 Bepalingen mbt rapportering en betaling

I.4.2 Betaling van het voorschot (door Epos)

– Eénmalig voorschot: 80% van het maximum beursbedrag

– Binnen de 30 dagen na ondertekening door Epos

I.4.3 Progress report

– = voortgangsrapport, enkel bij projectduur > 12 maand

– Via Word Template (en Mobility Tool+)

– Deadline = helft projectduur + 30 dagen

– Geen 2e voorschot



Bijzondere voorwaarden

Art. I.4 Bepalingen mbt rapportering en betaling (vervolg)

I.4.4 Eindrapportering (door begunstigde)

– Deadline = binnen de 60 dagen na einddatum contract

– Via Mobility Tool+

– Rechtvaardiging van het gevraagde subsidiebedrag

– Ondersteunende documenten: cf. infra

– Is meteen ook het verzoek om het project financieel af te 

handelen (saldo of terugvordering)



Bijzondere voorwaarden

Art. I.4 Bepalingen mbt rapportering en betaling (vervolg)

I.4.4 Eindafrekening (door Epos)

• Evaluatie van het eindverslag: werden de engagementen uit de 

aanvraag ook uitgevoerd? 

• Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst eindrapport

• Opschorting periode mogelijk

• Finaal bedrag voor het project wordt bepaald tijdens de evaluatie van 

het eindrapport

– voorschot < door NA aanvaarde bedrag => betaling saldo

– voorschot > door NA aanvaarde bedrag => terugvordering

(verrekening met uitstaande schulden mogelijk)



Bijzondere voorwaarden

Art. I.5 Bankrekening voor betalingen

IBAN op naam van de organisatie (geen privé-personen!)

Art. I.7 Bescherming en veiligheid van deelnemers

– Begunstigde hanteert doelmatige procedures en regelingen voor

de bescherming en veiligheid van deelnemers

– Begunstigde ziet toe op afdoende verzekering voor deelnemers



Bijzondere voorwaarden

Art. I.9 Gebruik van IT-instrumenten

– Mobility Tool+: 

• alle mobiliteitsgegevens, inclusief die van nulbeurzen; 

• ook voor inhoudelijk eindrapport; 

• minstens maandelijks bij te werken tijdens de looptijd van het 

project

– Verspreidingsplatform: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/

= “Erasmus+ Project Results Platform”



Bijzondere voorwaarden

Art. I.12 Ondersteuning van deelnemers

– ofwel de forfaits integraal overschrijven naar de 

deelnemers

– ofwel in natura door reis, verblijf, cursus,… te betalen

voor deelnemers

– ofwel een combinatie mits eerlijke en gelijke

behandeling van alle deelnemers



Inhoud

Inleiding

Bijzondere voorwaarden

Bijlage I – algemene voorwaarden

Bijlage II – beschrijving van het project en de 
begroting (en bij consortia: lijst andere 
begunstigden + “mandates”)

Bijlage III – financiële en contractuele regels

Bijlage IV – geldende tarieven

Bijlage V – modellen voor overeenkomsten tss.de 
begunstigde en de deelnemers



Bijlage 1 - algemene voorwaarden

• Algemene voorwaarden die voor alle contracten

met begunstigden gelden (KA1 én KA2) => Niet

elk artikel is integraal van toepassing op het 

individuele contract (bv. “subcontracting” bij KA1)

• Diverse artikels worden geheel/gedeeltelijk

gewijzigd door de Bijzondere voorwaarden



Bijlage 1 - algemene voorwaarden

• Art. II.1: interessante definities, bv. “force majeure” 

(overmacht)

• Art. II.9: eigenaarschap & gebruik van resultaten: 

verregaande rechten voor EC (en NA)

• Art. II.13: wijzigingen aan de overeenkomst (cf. ook infra): 

ten laatste 1 maand voor het einde van de 

contractperiode



Bijlage 1 - algemene voorwaarden

• Art. II.25: “calculation of the final amount”:

– Eligible costs + unit costs bepalen

– “Max. amount of the grant”

– “reduction due to the non-profit rule”

– “reduction due to improper implementation or breach 

of other obligations”



Bijlage 1 - algemene voorwaarden

• Art. II.27: “checks, audits and evaluations”:

– Tot 5 jaar na saldobetaling (of 3 jaar bij budget van 

max. 60.000 EUR)

– Die hele periode alles bijhouden

– Methode: “desk” of “on the spot”

– Door: NA, EC, OLAF, Europese Rekenkamer



Inhoud

Inleiding

Bijzondere voorwaarden

Bijlage I – algemene voorwaarden

Bijlage II – beschrijving van het project en de 
begroting (en bij consortia: lijst andere 
begunstigden + “mandates”)

Bijlage III – financiële en contractuele regels

Bijlage IV – geldende tarieven

Bijlage V – modellen voor overeenkomsten tss.de 
begunstigde en de deelnemers



Bijlage 3

• unit contributions

• actual incurred costs

• eligibility of project activities: zie 
sectorspecifieke sessies

• grant reduction for poor, partial or late 
implementation

• Checks of grant beneficiairies and provision
of supporting documents

• Grant modifications



Unit contributions

• Travel - Berekening
– Aantal deelnemers (+ begeleiders) x unit contribution voor 

afgelegde afstand

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_nl.htm

Voorbeeld: 1 deelnemer + 1 begeleider gaan van Brussel naar Parijs

• Afstand (enkele reis, in vogelvlucht) volgens “distance

calculator”: 264 km

• Distance band: 100-499 km => beurs = 180 EUR/deelnemer

• Beurs: 2 x 180 EUR = 360 EUR

 
Travel distances Amount 

Between 10 and 99 KM: 20 EUR per participant 

Between 100 and 499 KM: 180 EUR per participant 

Between 500 and 1999 KM: 275 EUR per participant 

Between 2000 and 2999 KM: 360 EUR per participant 

Between 3000 and 3999 KM: 530 EUR per participant 

Between 4000 and 7999 KM: 820 EUR per participant 

8000 KM or more: 1300 EUR per participant 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_nl.htm


Unit contributions

• Travel - Aandachtspunten
– Algemene regel:

• Plaats van vertrek = locatie waar zendende organisatie zich bevindt

• Plaats van aankomst = locatie waar de ontvangende organisatie zich bevindt

– Indien afwijkend van algemene regel
• Begunstigde moet dit verantwoorden

– Indien er geen reis was of de reis gefinancierd uit andere bron:
• Geen unit contribution voor travel (zo rapporteren in MT+)

– “Triggering event”: deelnemer heeft gerapporteerde reis 
ondernomen

– Hoe bewijzen?
• Algemene regel: bewijs van deelname aan buitenlandse activiteit (verklaring van 

de ontvangende organisatie)

• Afwijkend van algemene regel en afwijking leidt tot hogere distance band: 
feitelijke reisweg wordt aangetoond met reisdocumenten of facturen



Unit contributions

• Individual support - Berekening
– Aantal deelnemers (+ begeleiders) x aantal dagen/maanden x 

unit contribution volgens land van bestemming

– Aantal dagen = duur buitenlandse activiteit + eventueel 1-2 

reisdagen (geen dagen “dubbel tellen”!)

– Bedrag voor dag 1 t/m 14 ligt hoger dan voor de daaropvolgende 

dagen

– Bedragen : Epos-website > downloads > KA1



Unit contributions

• Individual support - Aandachtspunten
– “Force majeure”  beurs voor de feitelijke duur van de mobiliteit

– Periode van onderbreking telt niet mee voor berekening van 
Individual Support

– Onderbreking ten gevolge van force majeure: deelnemer mag 
activiteit na onderbreking verderzetten (in MT+: 1 mobiliteitsperiode 
met Interruption Period)

– “Triggering event”: deelnemer heeft deelgenomen aan de 
gerapporteerde activiteit

– Hoe bewijzen?
• Bewijs van deelname aan buitenlandse activiteit = verklaring van de ontvangende 

organisatie  ondertekend, naam deelnemer, doel activiteit, start- en einddatum

– Rapport: elke deelnemer moet individueel online deelnemersrapport 
invullen (wordt verstuurd vanuit MT+)



Unit contributions

• Organisational Support - Berekening
– Aantal mobiliteiten x unit contribution

– Unit contribution:

• 1ste tot en met 100ste mobiliteit : 350 EUR per mobiliteit

• Vanaf de 101ste mobiliteit: 200 EUR per mobiliteit



Unit contributions

• Organisational Support - Aandachtspunten
– Begeleiders tellen niet mee voor berekening OS

– “Triggering event”: deelnemer heeft deelgenomen aan de 

gerapporteerde activiteit

– Hoe bewijzen?

• Bewijs van deelname aan buitenlandse activiteit = verklaring van de 

ontvangende organisatie  ondertekend, naam deelnemer, doel activiteit, 

start- en einddatum (zie ook Individual Support)



Unit contributions

• Course fees - Berekening
– Enkel voor KA101 (SE) en KA104 (AE)

– 70 EUR per dag per deelnemer

– Maximum 700 EUR per deelnemer per cursus



Unit contributions

• Course fees – Aandachtspunten
– Begunstigde moet voor elke deelnemer in MT+ volgende 

gegevens invoeren:

• Of buitenlandse opleiding plaatsvond in het kader van een gestructureerde 

cursus waarvoor inschrijvingsgeld betaald is

• Start – en einddatum van de gestructureerde cursus

– Triggering event: deelnemer heeft deelgenomen aan een 

gestructureerde cursus waarvoor inschrijvingsgeld is betaald

– Supporting document: een factuur of andere verklaring 

afgeleverd en ondertekend door de buitenlandse (mede-) 

organisator van de cursus (naam deelnemer; naam cursus, start-

en einddatum van deelname van deelnemer aan de cursus)



Actual incurred costs

• Special needs support
– Enkel voor begunstigden die hiervoor subsidies 

krijgen (zie Annex II bij contract):
• Berekening van het bedrag: 100% van de ontvankelijke kosten

• Ontvankelijke kosten:

– Kosten die direct verband houden met deelnemers met 

functiebeperking en hun begeleiders

– Ofwel kosten bovenop de kosten die door unit contribution gefinancierd 

worden

– Ofwel alle kosten maar dan geen unit contribution

– Altijd volledig te bewijzen

• Supporting documents: facturen (ter staving van de werkelijke 

kosten)



Actual incurred costs

• Exceptional costs
– Enkel voor begunstigden die hiervoor subsidies 

krijgen (zie Annex II bij contract)

– Welke bedragen?

• 75% van de ontvankelijke kosten voor financiële garantie

• 80% van de ontvankelijke reiskosten van deelnemers uit 

ultraperifere programmalanden en overzeese gebieden en 

landen



Actual incurred costs

• Exceptional costs
– Supporting documents:

• Financiële garantie: bewijs van de financiële garantie 

geleverd door instantie die financiële garantie toekent

• Reiskosten ultraperifere programmalanden en overzeese 

gebieden: factuur



Grant reduction

• NA kan besluiten dat uitvoering van project 
zwak, gedeeltelijk of laattijdig is gebeurd.

• Op basis waarvan?   Check van Final Report, 
individuele deelnemersrapporten, 
monitoringbezoeken, desk checks, on the spot 
checks

• Indien FR <50 punten op 100: NA kan 
uiteindelijk beursbedrag voor OS verminderen



Wijzigingen aan het project



Wijzigingen

• Verschillende soorten van wijzigingen: 
administratief, financieel, inhoudelijk (& 
mix)

• Alle wijzigingen vooraf melden aan 
/aanvragen bij Epos

• Epos moet akkoord gaan

• Bij akkoord: soms contractwijziging 
(d.m.v. amendement), soms niet



Wijzigingen?

Type wijziging Zonder 

contractwijziging

Met contractwijziging 

(“amendement”)

Administratief

Financieel

Inhoudelijk



Administratieve wijzigingen?

Zonder contractwijziging Met contractwijziging 

(“amendement”)

• Emailadres

• Telefoonnummer

• …

• Naam begunstigde

• “legal representative”

• Bankrekeningnummer

• projectperiode/duur 

(binnen de maximale 

duur van 2 jaar)

• …



Financiële wijzigingen?

Zonder contractwijziging Met contractwijziging 

(“amendement”)

Budgetverschuivingen

binnen de voorziene 

marges (bv.: identieke 

cursus maar andere locatie 

met iets lagere reiskost & 

iets hogere verblijfskost)

Budgetverschuivingen

buiten de voorziene marges



Inhoudelijke wijzigingen?

Zonder contractwijziging Met contractwijziging 

(“amendement”)

Wijzigingen op het niveau 

van de activiteiten: 

- meer/minder 

deelnemers,

- andere maar 

gelijk(w)aardige 

nascholing

- … 

Wijzigingen op het niveau 

van de doelstellingen: 

nascholing rond ander

thema, stages voor andere 

doelgroep,…

=> in principe niet 

toegelaten!



Visual Identity



Zichtbaarheid van de Europese financiering

• Instructies en logo’s: http://eacea.ec.europa.eu/about-

eacea/visual-identity_en

• Verplicht in alle communicatie- en promotiemateriaal:
– “co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union” of

– “With the support of the Erasmus+ programme of the European Union”

– en vertalingen van deze formuleringen

• Toestemming vragen voor gebruik logo op studies en 

publicaties

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en


Project Results Platform



Project Results Platform

Wat is het Project Results Platform?

• Elektronisch disseminatie- en 

exploitatieplatform

• Alle projecten die onder E+ gefinancierd 

worden

• Gebruikershandleiding op Epos-website, 

onder Downloads > KA1 > rapportering

57

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Project Results Platform

Hoe inloggen op PRP?

• Via EU-Login (zoals bij Mobility Tool+)

• Login credentials:

– Slechts 1 persoon krijgt toegang

– automatische notificatie naar de contact-

persoon (indien die wijzigt, 

dossierbehandelaar Epos verwittigen!)

58



Project Results Platform

Dashboard

• Overzicht van al uw lopende projecten

• Bruikbare links (o.a. “guide” én “video 

tutorial” for beneficiairies)

59



Project Results Platform

Project card: een voorbeeld

60



Project Results Platform

61



Project Results Platform

62

[……]

Eerst verschijnt op PRP 

de Engelse samenvatting 

uit de aanvraag (cfr

voorbeeld hiernaast) 

normaalgezien in de 

toekomende tijd

Na finalisering van het 

project verschijnt de 

Engelse samenvatting uit 

het eindrapport  niet 

meer in toekomende tijd!



Project Results Platform

Project card

• Kan geupdated worden tijdens looptijd van het 
project

– edit your contact and project details (logo/URL)

– add results (+ submit results bij einde project):
• outputs (tangible product) en outcomes (intangible added value)

• Voorbeelden: tutorials, joint courses/modules, exchange of 
ideas and good practices, new/better skills

• Niet verplicht voor KA1-projecten

• Projectresultaten worden gepubliceerd na
finalisering van het project (na validatie door Epos) 
– Do not publish option!

63



“To do” ?!



Een “to do”-lijst…

1. Zorgen dat je aan je project kan in MT+

2. Afspraken maken rond input van gegevens in MT+

3. Schrijf/leesrechten toekennen in MT+

4. Geplande mobiliteiten invoeren in MT+

5. Gegevens in MT+ (maandelijks!) actualiseren

6. Deelname-attesten bijhouden

7. Wijzigingen zo snel mogelijk aankaarten bij je 
dossierbeheerder

8. Progress-report indienen binnen de 30 dagen na 
het verstrijken van 50% van de projectperiode 
(enkel voor projecten >12 maand)

9. Eindverslag indienen binnen de 60 dagen na het 
verstrijken van de hele projectperiode

65



Evaluatie van de dag



Online evaluatie:

Voor 19 september:

https://nl.surveymonkey.com/r/GH373HD

Voor 20 september:

https://nl.surveymonkey.com/r/G6DBPBV

67

https://nl.surveymonkey.com/r/GH373HD
https://nl.surveymonkey.com/r/G6DBPBV


eTwinning (KA101)

of

Epale (KA104)



Aan de slag met MOBILITY TOOL+



Toegang

• https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

• EU-login username (= emailadres) + 

password

– e-mail = email van contactpersoon zoals in de 

aanvraag!

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility


Toegang

Wie MT+ moet invullen, is niet de 
contactpersoon zoals in de aanvraag?

1. Oorspronkelijke contactpersoon logt in via 
mailadres zoals in de aanvraag en maakt 
extra/nieuwe contactpersoon met schrijfrechten 
aan

2. Als oorspronkelijke contactpersoon er niet meer 
is: aan Epos melden!  Epos zal nieuwe 
contactpersoon met schrijfrechten aanmaken 

3. Nieuwe contactpersoon logt op zijn beurt in via 
het mailadres dat in MT+ staat



DEMO


