Aanmelding Opleidingen
Aanvrager:

Factuuradres: (indien afwijkend van aanvrager)

Bedrijf:

Bedrijf:

Afdeling:

Afdeling:

Naam:

Naam:

Straat en nr.:

Straat en nr.:

Postcode:

Postcode:

Woonplaats:

Woonplaats:

Telefoon:

BTW nr.:

E-mail:

Opdracht nr.:

Deelnemer(s):

Training:

Voornaam/Achternaam:

E-mail

Cursus:

□ INTRO THERMO. ½ dag
□ SOLAR cursus ½ dag
□ BASISOPL . thermografie 1 dag
□ ON-SITE opleiding ½ dag
□ FLIR TOOLS + opleiding ½ dag
□ ITC Level 1 thermografie
□ ITC Level 2 thermografie
□ Introductie blowerdoor
□ 3-daagse luchtdichtheidstraining
□ IIRT Level 1 thermografie

Camera: (nodig voor practicum)

□ IIRT Level 2 thermografie
IR Camera:
Software:

type:

Datum:

Nee / Ja, versie:

Prijs:

Ik maak gebruik van KMO-portefeuille : Ja/nee
D.m.v. het ondertekenen van dit document ga ik akkoord met plaatsing van de trainingsorder en de
algemene voorwaarden welke aangegeven zijn op dit document.
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Algemene voorwaarden
(Handtekening aanvrager)

Opsturen aan:
Kwx België , prins boudewijnlaan 30/6 B-2550 Kontich

E-mail: info@kwx.be

Fax: +32 (0)3

4507805

WIJ STUREN STEEDS EEN BEVESTIGING VAN DE INSCHRIJVING! Indien je geen bevestiging hebt
ontvangen
binnen de 5 werkdagen, neem dan a.u.b. contact met KWx België op het nr. +32 (0)3 450 78 00.

Algemene Voorwaarden voor het boeken van cursussen, opleidingen en
seminars.
1.

Inschrijving

Inschrijvingen gebeuren steeds schriftelijk en bij voorkeur d.m.v. het webformulier op de
webpagina ‘opleidingen’. Door in te schrijven op een cursus gaat u akkoord met de
algemene voorwaarden, die u op de website vindt. Het deelnemersaantal voor cursussen
is beperkt, daarom worden de aanmeldingen in de volgorde van binnenkomen
behandeld. U ontvangt na de aanmelding een bevestiging met informatie over de cursus,
de locatie en andere praktische details en eventueel een factuur.
2.

Betaling

U vindt de actuele prijzen (exclusief BTW) op de website. In de prijs zit inbegrepen:
cursusmateriaal, koffie, frisdrank, versnapering, eventueel lunch bij cursussen vanaf 1
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Algemene voorwaarden
volledige werkdag. Het cursusgeld dient voor de aanvangsdatum van de cursus betaald
te worden.
3.

Annulering

KWX heeft het recht een cursus wegens gebrek aan inschrijvingen tot 5 werkdagen voor
het begin van de cursus te annuleren. Indien een cursus of een deel van de cursus door
onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte van de instructeur) niet doorgaat, kan KWX
voor deze annulatie niet aansprakelijk gesteld worden en wordt geen schadevergoeding
betaald. Bij annulatie worden alle deelnemers onmiddellijk per e-mail op de hoogte
gebracht. Eventueel betaalde cursusgelden worden door KWX teruggestort. In
samenspraak met de cursist wordt naar een alternatief gezocht (bijv. deelname op latere
datum).
Indien u zich als individueel deelnemer hebt ingeschreven voor een cursus, maar
uiteindelijk niet kan deelnemen, brengt u KWX zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte.
Tot 20 werkdagen voor aanvang van de cursus kan annulatie zonder kosten. Bij latere
annulering heeft KWX het recht om 50% van het inschrijfgeld in rekening te brengen.
Het is mogelijk om een ingeschreven persoon te vervangen door iemand anders zonder
meerprijs.
Annulatie van in-company cursussen is mogelijk zonder kosten tot 20 werkdagen voor
aanvang van de cursus en mits melding per e-mail. Bij annulering tot 10 werkdagen voor
datum wordt 50% van de cursuskost aangerekend. Bij annulatie binnen 10 werkdagen
wordt 75% van de cursuskost aangerekend.
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4.

Auteursrechten

Het cursusmateriaal is auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, doorgeven of ander
onwetmatig gebruik van het cursusmateriaal of delen van het cursusmateriaal, zonder
uitdrukkelijk toestemming van KWX is verboden.

5.

Aansprakelijkheid

De lesgevers worden door gekwalificeerde auteurs en referenties zorgvuldig voorbereid
en uitgevoerd. KWX is niet aansprakelijk voor mogelijke interpretatiefouten of
onvolledigheid met betrekking tot het cursusmateriaal en de uitvoering van de cursus.
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