INSCHRIJFFORMULIER
+ 31 (0)180–684695 of info@vibro.nl
Voor meerdere deelnemers kunt u dit inschrijfformulier kopiëren.

Gezien de intensieve aard van de cursus is het aantal deelnemers beperkt tot circa twintig personen. Deelname vindt
plaats in volgorde van aanmelding. Aanmeldingen die volgen na de eerste twintig zijn verzekerd van een plaats bij de
eerstvolgende cursus.

Hiermee meld ik mij aan voor de cursus:
Machineconditiebewaking
 Dinsdag en woensdag …… 2016
in congrescentrum Wunderland Kalkar

Balanceren
 Donderdag en vrijdag …. 2016
in congrescentrum Wunderland Kalkar

Naam:
Functie:
Naam bedrijf:
Adres:
Postcode/plaats:

Graag ontvang ik:
 Informatie over in-company cursussen

Telefoon:

Bij deelname aan beide cursussen bieden wij u een
gratis overnachting aan!

Fax:

Aanvangstijden
Beide cursussen vangen de eerste dag aan om 10.00 uur.
Het formele programma zal eindigen na het diner. De
tweede dag begint om 9.00 uur en zal om 16.00 uur
worden afgesloten waarna u een deelnamecertificaat
ontvangt.

E-mail adres:
Datum
Handtekening:

Tarieven en Betaling
Prijs per cursus €
Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een
deelnamebevestiging, een factuur en een routebeschrijving. Het bedrag dient na ontvangst van de factuur aan
ons te worden overgemaakt, vóór aanvang van de cursus.
Gedeeltelijk gebruik maken van het arrangement leidt niet
tot een lagere cursusprijs. Kosten die u buiten het arrangement maakt, dient u zelf direct met het hotel te verrekenen.
Kosteloos annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot
drie weken voor aanvang van de cursus. Daarna zijn wij
genoodzaakt € 250,= voor reeds gemaakte
arrangementskosten in rekening te brengen. Bij annulering
binnen één week voor aanvang van de cursus dient het
volledige cursusbedrag betaald te worden. U kunt zich
echter te allen tijde laten vervangen, mits dit van tevoren
wordt meegedeeld.
VIBROSERVICE B.V.
Harmanshoeve 5
NL 2935 AT Ouderkerk a/d IJssel

Telefoon: +31(0)180 684521
Telefax: +31(0)180 684695
Website: www.vibro.nl

Bij de cursusprijs is o.a. inbegrepen
een Nederlandstalig cursusboek,
lunches, koffie, diner en een
overnachting met ontbijt.

Rabobank 3619 00 465
BTW no. NL 8132.74.837B01
HR KvK Rotterdam 24361332

