Las

Aanmeldingsformulier 2017
Naam:
Voornamen voluit:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum / Plaats:
E-mailadres:

Omcirkel je proces keuze:

Omcirkel je niveau keuze:

Mag-lassen (staal)

Niveau 1

Tig-lassen

Niveau 2

Staal - RVS - Aluminium

Elektrode-lassen

Niveau 3

Autogeen-lassen

Niveau 4

Omcirkel je keuze:
Wil de cursus WEL / NIET afronden met een erkend NIL lasdiploma.

Factuuradres
Bedrijf:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode / Plaats:
Telefoon / Fax:
E-mailadres:

cad

Las

www.lascad.nl
P. Verschoor
Chagallweg 43
1328 LC Almere

T 06-13194738
F 084-7107380

lascad@gmail.com
www.lascad.nl

Start: 2016
Lokatie:
Industrie terrein
Almere
Aantal deelnemers Maximaal 12 deelnemers per docent.
Start cursus bij minimaal 7 personen.
Avondopleiding van: 18.30 uur tot 2.45 uur.

Examen De opleiding wordt afgesloten met een theorie -en praktijkexamen.
Het examen wordt door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)
afgenomen.

Prijzen opleidingen Januari 2016 inclusief BTW.
Cursus Lasproces
Niveau
TIG-lassen staal
NIL niveau 1
TIG-lassen rvs / Al
NIL niveau 2
TIG lassen rvs / Al
NIL niveau 3
TIG-lassen rvs, Al, staal,
NIL niveau 4

Kosten
€ 1.895
€ 1.995
€ 2.995
€ op aanvraag

aantal dagdelen
20
20
22
22

Booglassen beklede elektroden
Booglassen beklede elektroden
Booglassen beklede elektroden
Booglassen beklede elektroden

NIL niveau 1
NIL niveau 2
NIL niveau 3
NIL niveau 4

€ 1.895
€ 1.995
€ 2.995
€ op aanvraag

20
20
22
22

MAG lassen
MAG lassen
MAG lassen
MAG lassen

NIL niveau 1
NIL niveau 2
NIL niveau 3
NIL niveau 4

€ 1.895
€ 1.995
€ 2.995
€ op aanvraag

20
20
22
22

Autogeen lassen
Autogeen lassen
Autogeen lassen
Autogeen lassen

NIL niveau 1
NIL niveau 2
NIL niveau 3
NIL niveau 4

€ 1.895
€ 1.995
€ op aanvraag
€ op aanvraag

20
20

Prijzen opleidingen zijn onder voorbehoud i.v.m. stijgende materiaal prijzen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LASCAD
Aanmelding
Aanmelding kan uitsluitend door gebruikmaking van het aanmeldingsformulier.
De aanmelding van een cursist jonger dan 18 jaar moet door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) mede
worden ondertekend. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.
De studieovereenkomst treedt in werking op het moment dat de bevestiging van de inschrijving bij LASCAD aan
u wordt toegezonden. Cursisten worden geplaatst in de volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier.
Als het maximale aantal deelnemers wordt overschreden, nemen wij contact met u op en kunt u in een andere
groep of op een wachtlijst worden geplaatst. De cursist verklaart te voldoen aan de vooropleidingseisen die voor
het volgen van de cursus of voor deelname aan het examen gewenst of noodzakelijk zijn.
Betalingsvoorwaarden
Na plaatsing van de cursist in een groep ontvangt deze bericht van plaatsing en na aanvang van de lessen een
factuur. Gespreide betaling is mogelijk als het bedrag hoger is dan € 1200. Deze gespreide betaling wordt in drie
opeenvolgende maandelijkse termijnen steeds een derde deel van het factuurbedrag in rekening gebracht.
Indien op de eerste vervaldatum het factuurbedrag, dan wel het toegestane te betalen gedeelte daarvan, niet is
voldaan, wordt het gehele factuurbedrag zonder nadere aankondiging onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.
Bij niet tijdig of niet naar behoren voldoen aan de betalingsverplichting kan aan de cursist de toegang tot de
cursus geweigerd worden, totdat aan de achterstallige betalingsverplichting is voldaan. Indien niet aan de
betalingsplicht wordt voldaan, zal de vordering aan derden ter incassering worden overgedragen. De kosten
hiervan zijn voor rekening van de betalingsplichtige.
Annulering vanuit LASCAD
Indien de cursus niet doorgaat, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende deelname, wordt de cursist hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In dit geval wordt het verschuldigde bedrag kwijtgescholden en worden
eventuele reeds betaalde bedragen gerestitueerd.
Door de cursist:
Annulering van een inschrijving kan slechts schriftelijk plaatsvinden. Indien
annulering plaatsvindt voor aanvang van de cursus, wordt een bedrag van
€25,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien de annulering plaatsvindt
na aanvang van de cursus, is de cursist het volledige bedrag verschuldigd.
De inschrijving wordt te allen tijde ontbonden bij overlijden van de cursist.
Na ontvangst van een schriftelijk bericht hiervan wordt de overeenkomst onmiddellijk
ontbonden, het reeds betaalde cursusgeld zal aan de rechthebbende worden
terugbetaald.
Inrichting van de opleiding:
• draagt zorg voor een zodanige inrichting van het onderwijs dat de cursist een optimaal niveau kan bereiken;
• behoudt zich het recht voor alleen cursisten in te schrijven voor de examens die minimaal 75% van de lessen
hebben gevolgd;
• behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken etc. te actualiseren;
• behoudt zich het recht voor cursusgelden en kosten van studiematerialen te wijzigen;
• is niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortkomende kosten;
• kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen
of bezittingen van de cursist.

