
Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een deelnamebevestiging en een routebeschrijving. 

Tel.: +31 – (0)10 – 4117540 
Fax: +31 – (0)10 – 4115687 
E-mail: akkermans@snl.schenck.net

 INSCHRIJFFORMULIER 
2-DAAGSE  CURSUS BALANCEERTECHNIEK
Aanmelding voor de theoriecursus Balanceertechniek: 

   Dinsdag 27 en woensdag 28 oktober 2020

Aantal deelnemers: 

Bedrijfsgegevens:

Naam bedrijf:

Factuuradres:  

Telefoon:

E-mail:

Uw opdrachtnummer:

Datum:

Handtekening:

Dit formulier ingevuld sturen naar: 

Carl Schenck Machines en Installaties B.V. 
Schiedamsedijk 81a 
NL - 3011 EM Rotterdam 

Reserveren per telefoon, fax, of e-mail is ook mogelijk:
Contactpersoon: Anita Akkermans 



1
INSCHRIJFFORMULIER 
2-DAAGSE THEORIECURSUS
BALANCEERTECHNIEK

TARIEVEN EN VOORWAARDEN 

• Deelnameprijs (2020) bedraagt € 1.205,-- per deelnemer.

• Hierbij inbegrepen zijn onder andere een Nederlandstalig 
cursusmateriaal, lunches, koffie, diner en een overnachting 
met ontbijt.

• Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u van ons een 
bevestiging van uw deelname en een routebeschrijving.

• Het bedrag dient na ontvangst van de factuur aan ons te 
worden overgemaakt vóór aanvang van de cursus.

• Gedeeltelijk gebruikmaken van het arrangement leidt niet 
tot een lagere cursusprijs.

• Kosten die u buiten dit arrangement in het hotel maakt, 
dient u zelf direct met het hotel te verrekenen.

• Annulering 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.

• U kunt zich echter te allen tijde laten vervangen, mits dit 
van te voren wordt medegedeeld. 

PLAATS & 
PROGRAMMA 

• De cursus wordt

gehouden in

Congrescentrum

"Wunderland Kalkar"

te Kalkar.

• De cursus vangt de

eerste dag aan om

10.00 uur.

• De tweede cursusdag

zal om 16.00 uur

worden afgesloten.

All-in cursusprijs per 

deelnemer: 

€ 1.205,--. 
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