Aanmelding cursus (nascholing) Leermeester
Cursus (aankruisen voor welke cursus aangemeld wordt)
□
□

Leermeester niveau 1 t/m 3
Nascholing Leermeester niveau 1 t/m 3

Voorkeur cursusplaats:

Deelnemer
Voorletters:

Eerste voornaam voluit:

Voorvoegsels:

Achternaam:
Geboortedatum:

Man / Vrouw*
Geboorteplaats:

Nationaliteit:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Mobielnummer: 06 -

E-mail:

Sector: Bouw / Infra / Gespecialiseerde Aanemerij (GA)*
Aansluitnummer APG (indien van toepassing):
BSN nummer:
Door onderstaand een vakgebied aan te kruisen geeft u aan een diploma te hebben of minimaal
vijf jaar ervaring in het betreffende vakgebied.

Vakgebieden Bouw/GA:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

01-Timmeren
02-Metselen
03-Tegelzetten
04-Voegen/gevelbehandelen
05-Betontimmeren
07-Betonstaalverwerken
08-Betonreparatie
10-Dakdekken bitumen en kunststof
11-Dakdekken leien
12-Dakdekken pannen
13-Natuursteen bewerken
14-Restauratietimmeren
15-Steigerbouwen
16-Restauratiemetselen
17-Rietdekken

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Vakgebieden Infra:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

18-Waterbouwer
19-Vakman gww
20-Vakman asfalt
21-Straatmaker/opperman
bestratingen
22-Machinist
23-Monteur mobiele werktuigen
24-Infratechniek
25-Betonboren
27-Monteur data/elektra
28-Monteur gas/water/warmte
30-Machinist grondverzet
31-Betontimmerman
32-Machinist freeswerk
33-Machinist funderingswerk
34-Machinist hijswerk
35-Machinist sloopwerk
36-Machinist wegenbouw
40-Sloper
Anders, namelijk:
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Werkgever
Naam bedrijf:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Contactpersoon:
E-mail:
Banknummer:

Aansluitnummer APG (indien van toepassing):
Aangesloten bij opleidingsbedrijf (indien van toepassing):

Namens werkgever
Naam:
Datum:
Handtekening:

Door ondertekening geeft de werkgever te kennen dat hij heeft kennisgenomen van en akkoord is gegaan met de
Algemene Cursusvoorwaarden van Volandis, als vermeld op het derde blad van dit formulier.
Formulier en een kopie ID-bewijs zenden naar Volandis, t.a.v. afdeling subsidieadministratie, Postbus 85, 3840 AB
Harderwijk. Of mailen naar subsidies@volandis.nl.
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Algemene cursusvoorwaarden van Volandis
Geldigheid
Deze algemene cursusvoorwaarden gelden voor alle door Volandis georganiseerde cursussen. Afwijkingen op deze algemene
voorwaarden zijn slechte geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Cursusprijzen
Alle door Volandis vermelde cursusprijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
In de door Volandis gepubliceerde cursusprijs per deelnemer zijn de verblijfkosten inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders
vermeld. Volandis houdt zich het recht voor cursusprijzen tussentijds te wijzigen.
Aanmelding
Alleen aanmeldingsformulieren van Volandis worden in behandeling genomen. Dit formulier dient te zijn voorzien van een
handtekening van de werkgever van de cursist. Ook op aanmeldingen, ontvangen binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus,
zijn de hieronder vermelde annuleringsvoorwaarden van toepassing.
Annulering
Annuleringen dienen altijd door de werkgever van de cursist schriftelijk of via de e-mail te worden gemeld bij Volandis, Afdeling
subsidieadministratie, Postbus 85, 3840 AB Harderwijk, e-mail: subsidies@volandis.nl
Bij annuleringen, ontvangen tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, worden geen kosten in rekening gebracht. Bij
annuleringen ontvangen vanaf 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, wordt de volledige cursusprijs aan de werkgever van de
cursist in rekening gebracht. Ongeacht de reden van annulering. In geval van overmacht, zoals omschreven in deze algemene
cursusvoorwaarden, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
Overmacht
Volandis verplicht zich om zich tot het uiterste in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich
echter het recht voor cursussen om haar gegronde redenen te verplaatsen. Dit alles zonder verplichting tot het betalen van
schadevergoedingen aan de cursist en/of diens werkgever.
Indien door ziekte van een docent een cursus op de overeengekomen data geen doorgang kan vinden, zal Volandis zo spoedig
mogelijk in overleg met de werkgever van de cursist trachten te komen tot vervangende cursusdata.
Bij blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden van de cursist vervallen de op dat moment resterende verplichtingen.
Betalingscondities
Kort na aanvang van de cursus wordt de cursusprijs door middel van een factuur in rekening gebracht aan de op het
aanmeldingsformulier vermelde werkgever. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Eventuele
incassokosten bij niet tijdige betaling komen voor rekening van degene op wiens naam de factuur gesteld is.
Leermeesterpas
Het bewijs dat de leermeester als zodanig is ingeschreven bij Volandis, de zogenoemde Leermeesterpas, wordt slechts aan de
werkgever van de cursist verstrekt indien de cursist op alle cursusdagen aanwezig is geweest en de werkgever de daarvoor
gestuurde factuur volledig heeft betaald.
Subsidie
Volandis zal er zorg voor dragen dat, indien de cursist alle cursusdagen aanwezig is geweest en de werkgever de daarvoor
gestuurde factuur volledig heeft betaald, alle benodigde gegevens aan Volandis Fonds worden doorgegeven. Als aan alle
voorwaarden van het reglement wordt voldaan zal Volandis Fonds de subsidie aan de werkgever betalen.
Auteurs- en eigendomsrecht
Het cursusmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de cursist. Volandis behoudt zich uitdrukkelijk het eigendoms- en
auteursrecht voor van al het verstrekte cursusmateriaal.
Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot overeenkomsten
waarop deze algemene cursusvoorwaarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten
zijn, zullen deze geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zutphen.

