
OPLEIDINGSAANVRAAG
DATUM AANVRAAG: 

 Installateur  Architect  Groothandel  BT Certified & Expert

Bedrijfsnaam:  _______________________________________ Naam aanvrager:  ________________________________

Adres: ______________________________________________ Postcode:  ______________ Woonplaats: _____________

Tel:  ________________________________________________  Fax:  __________________________________________

GSM :  ______________________________________________ E-mailadres: ____________________________________

BTW/Ondern. B E

WENST DEEL TE NEMEN AAN VOLGENDE OPLEIDING GEGEVEN DOOR DE LEGRAND GROUP ACADEMY 
Selecteer de gewenste opleiding en datum*

Aantal deelnemers:
 1  2

NAAM DEELNEMER 1:  ___________________________ E-mail:  _____________________ GSM :  __________________

NAAM DEELNEMER 2:  ___________________________ E-mail:  _____________________ GSM :  __________________

 Door het aanvinken van dit vak verklaart de aanvrager zich akkoord met de algemene voorwaarden  
zoals hierboven vermeld.

GELIEVE ONS DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER TERUG TE STUREN VIA FAX OF E-MAIL

ALGEMENE VOORWAARDEN INSTALLATEUR
Om te kunnen deelnemen aan de Audio-Video-opleidingen en de cursus MyHome_Up is geen voor-
kennis vereist. De kostprijs per persoon per opleiding bedraagt 65 euro, inclusief BTW. Het cursus-
geld dient ten laatste zeven kalenderdagen voor aanvang van de cursus worden overgemaakt. 
Indien je onverwacht verhinderd bent, kan je je altijd kosteloos laten vervangen door een collega.
Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot één week (zeven kalenderdagen) voor aanvang 
van de opleiding. Wanneer je later annuleert of niet komt opdagen zal het cursusgeld niet worden 
teruggestort.

ALGEMENE VOORWAARDEN BT CERTIFIED & EXPERT
Om te kunnen deelnemen aan de Audio-Video-opleidingen en de cursus MyHome_Up is geen 
voorkennis vereist. Indien je onverwacht verhinderd bent, kan je je altijd kosteloos laten vervangen 
door een collega. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot één week (zeven kalenderdagen) 
voor aanvang van de opleiding.

ALGEMENE VOORWAARDEN ARCHITECT 
Om te kunnen deelnemen aan de Audio-Video-opleidingen en de cursus MyHome_Up is geen voor-
kennis vereist. De kostprijs per persoon per opleiding bedraagt 65 euro, inclusief BTW. Het cursus-
geld dient ten laatste zeven kalenderdagen voor aanvang van de cursus worden overgemaakt.
Indien je onverwacht verhinderd bent, kan je je altijd kosteloos laten vervangen door een collega.
Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot één week (zeven kalenderdagen) voor aanvang 
van de opleiding. Wanneer je later annuleert of niet komt opdagen zal het cursusgeld niet worden 
teruggestort.

ALGEMENE VOORWAARDEN GROOTHANDEL
Om te kunnen deelnemen aan de Audio-Video-opleidingen en de cursus MyHome_Up is geen voor-
kennis vereist. Indien je verhinderd bent, kan je je altijd kosteloos laten vervangen door een collega.
Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot één week (zeven kalenderdagen) voor aanvang 
van de opleiding. Wanneer je later annuleert of niet komt opdagen, zal een annulatievergoeding 
aangerekend worden van 65 euro/persoon inclusief BTW.
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 MyHOME_Up DOMOTICA op 11 januari 2018 te Kortrijk

 2-DRAADS AVT op 29 januari 2018 te Diegem

 MyHOME_Up DOMOTICA op 13 maart 2018 te Diegem

 MyHOME_Up DOMOTICA op 28 mei 2018 te Hasselt

 MyHOME_Up DOMOTICA op 11 september 2018 te Diegem

 2-DRAADS AVT op 1 oktober 2018 te Diegem

 MyHOME_Up DOMOTICA op 20 november 2018 te Beveren
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