Fax - Aanmelding
Opleidingen

Deze aanmelding met de tekstkeuze - tool invullen, printen
en per fax aan het nummer 05 98 / 63 42 36 zenden!








Basiscursus
Opbouwcursus tanktransport
Opbouwcursus klasse 1
Opbouwcursus klasse 7
Herhalingscursus
Scholing m.b.t. hoofdstuk 1.3 ADR

ADR-Nr.:

Scholingscentrum voor gevaarlijke stoffen

 Veiligheidsadviseur wegvervoer
 Veiligheidsadviseur spoor
 Veiligheidsadviseur binnenvaart
 Veiligheidsadviseur herhaling
 Scholing van planners
 Vastzetten van de lading
Pas nummer:

Geldig tot:
Cursusplaats:
Cursusdatum:

Deelnemer:
Naam:

Voornaam:

Geb. datum:

Geb. te:

Straat:

Nr.:

Postcode:

Woonplaats:

Tel.:

Fax:

Firma:
Naam:

Contactpersoon:

Straat:

Nr.:

Postcode:

Plaats:

Tel.:

Fax:

E-mail: @

Homepage: http://www.

Rekening naar:

printen

 Firma

verwijderen

Voor informatie:

 Deelnemer
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Kehrbach Opleidingen
Tel. 05 98 - 63 42 30
Fax 05 98 - 63 42 36
Heinrich Kehrbach GmbH

www.ADR-Info.nl Tel. 00 49 - 49 41 - 70 02
Kehrbach@ADR-Info.nl

Fax 00 49 - 49 41 - 70 09

Algemene voorwaarden

Opleidingen
Scholingscentrum voor gevaarlijke stoffen

1.

Deelname aan de opleidingen staat voor iedereen open.

2.

De opleidingen worden erkend door de Industrie und Handelskammer.

3.

De cursussen worden gegeven volgens de geldende voorschriften en volgens het
reglement van de IHK.

4.

De kosten voor boven genoemde opleidingen zijn conform de huidige tarieven. Worden
deze gewijzigd dan blijft een aanpassing achterwege gedurende 4 maanden na het aangaan
van deze overeenkomst. Bij meer dan 10 deelnemers kan de prijs worden overeengekomen.

5.

Indien niet anders afgesproken, zijn voor het begin van de opleiding de kosten voor de
cursus, leermiddelen en examenkosten voor het IHK voldoen. Deze kosten worden op
de rekening vermeld.

6.

Annulering is mogelijk tot 10 dagen voor aanvang van de cursus, daarna worden reeds
gemaakte kosten in rekening gebracht.

7.

Indien de deelnemer wordt ingeschreven voor een cursus door een derde person (bijv.
door zijn werkgever), dan is de deelnemer in ieder geval aansprakelijk voor de betaling
van het cursusgeld als solitaire schuldenaar naast de inschrijvende persoon.

8.

Wij zijn gerechtigd het kontrakt te annuleren als de deelnemer zonder geldige reden,
ondanks oproep, niet met de opleiding begint of de opleiding zonder geldige reden
onderbreekt. De cursuskosten worden dan volledig in rekening gebracht.

9.

Wij behouden ons veranderingen van cursusdata voor. Verandering of vervanging van
dit kontrakt kan alleen schriftelijk geschieden.

10. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid indien een certificaat verlopen is.
11. Zou een voorwaarde in dit kontrakt nietig of onrechtmatig zijn dan wordt de geldigheid
niet aangetast.
12. Voor wijzigingen van de voorschriften en de wijze waarop deze worden uitgelegd zijn
wij niet aansprakelijk.
13. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Aurich.
Aldus naar waarheid ingevuld onder erkenning van de bovenaangehaalde voorwarden.
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