UCLL Campus Houthalen
Centrum Zuid 2413/40C
3530 Houthalen-Helchteren
Tel: 011 345 670
Fax: 011 345 671
E-mail: peter.vuegen@ucll.be
Certificaatnummer:KOEL/AIB/E_01

INSCHRIJVINGSFORMULIER DAGOPLEIDING
CO2 als koelmiddel
(met blokletters invullen a.u.b.)

NAAM:

VOORNAAM:

M/V

Emailadres:

meldt zich aan voor de hieronder aangegeven opleiding en datum
Prijs


CO2 als koelmiddel:
(dag 1 + dag 2 + dag 3)

3 d.

8u30 – 16u00
(theoretisch + praktisch)

…………………………………………………


CO2 als koelmiddel:
dag 1: Introductie

1 d.

CO2 als koelmiddel*:
1 d.
dag 2: Focus op kleinere installaties

CO2 als koelmiddel**:
1 d.
dag 3: Focus op grotere installaties

O

(datum)

(datum)

O

€ 460,00/cursist

Nederlandstalige opleiding

8u30 – 16u00
(theoretisch + praktisch)

…………………………………………………

€ 360,00/cursist

Nederlandstalige opleiding

8u30 – 16u00
(theoretisch + praktisch)

…………………………………………………


(datum)

€ 1275,00/cursist

Nederlandstalige opleiding

8u30 – 16u00
(theoretisch)

…………………………………………………


(datum)

O

O

€ 560,00/cursist

Nederlandstalige opleiding

*

Dag 1 (CO2 als koelmidde:Introductie) dient voorafgaand aan dag 2 (CO2 als koelmiddel: Focus op kleinere
installaties) gevolgd te worden.

**

Dag 2 (CO2 als koelmiddel: Focus op kleinere installaties) dient voorafgaand aan dag 3 (CO2 als koelmiddel:
Focus op grotere installaties) gevolgd te worden.

Inschrijvingsformulier dagopleiding:
CO2 als koelmiddel
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FACTURATIE GEGEVENS
Naam:
Contactpersoon:
Adres:

Huisnr.:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Emailadres:

Bus:

BTW nummer:

Opleidingsgelden dienen 8 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan op
rekening 784-5834592-68 aan UC Limburg vzw te Diepenbeek.
Wijze van betaling na ontvangst van de factuur:
O Per overschrijving
O Via KMO-portefeuille (Let op: aanvraag ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding)
(Erkenningsnummer: DV.O100443)
Ondergetekende verklaart de betalingsverplichting op zich te nemen, akkoord te gaan met de
inschrijvingsvoorwaarden zoals op de bijlage bij dit formulier vermeld.
Handtekening:

Datum:
Plaats:
Inschrijvingsformulier dagopleiding:
CO2 als koelmiddel

2

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Inschrijving
Inschrijving gebeurt door het door UCLL verstrekte inschrijvingsformulier.
De kandidaat moet het formulier volledig invullen en ondertekenen. Inschrijvingen die niet aan deze
voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.
Het exameninschrijvingsformulier (eventueel scan of foto) dient te worden verzonden aan:
-

Per mail:

peter.vuegen@ucll.be

-

Per post:

UCLL Campus Houthalen
Centrum Zuid 2413/40 C
3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Annulering en de daaraan verbonden betalingsverplichtingen
Een kandidaat die op de toegewezen opleidingsdatum verhinderd is of zich wenst terug te trekken voor de
opleiding, moet dit schriftelijk aan UCLL kenbaar maken via bovenstaand adres.
Bij annulering tot vier weken vóór de start van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Bij
annulering tussen vier weken en twee weken voorafgaand aan de start van de opleiding wordt 50% van
het opleidingsgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen de twee weken voorafgaand aan de start
van de opleiding wordt 100% van het opleidingsgeld in rekening gebracht.
Opleidingsgelden
Alle bedragen zijn inclusief administratiekosten.

Houthalen, juni 2021

Inschrijvingsformulier dagopleiding:
CO2 als koelmiddel
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