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Radan klassikale trainingen 2018  
  

Radan hecht grote waarde aan goede opleiding en ondersteuning. Daarom heeft Radan een uitgebreid programma 

opgesteld met klassikale en bedrijfsspecifieke opleidingen. De trainingen worden gegeven in de trainingslokalen bij 

Radan in Ede (NL). Hier kunnen de deelnemers ongestoord opgeleid worden zodat een maximaal rendement uit de 

opleiding wordt verkregen.   

  

 

 Radan Profile: 4, 11 en 13 september 2018 € 1.485,- per persoon  

 Radan Punch: 4, 5 en 13 september 2018 € 1.485,- per persoon  

 Radan Combi: 4, 5, 11 en 13 september 2018 l € 1.980,- per persoon  

  

 

De Radan trainingen worden gegeven in de trainingslokalen bij Radan in Ede. Hier kan men ongestoord opgeleid worden 

zodat een maximaal rendement uit de opleiding wordt verkregen.   

  

 

Voor elke training is een Nederlandstalige trainingshandleiding beschikbaar. Bij een succesvolle afronding zullen de 

deelnemers een certificaat uitgereikt krijgen.  

  

 

9.15u  Ontvangst  

9.30u   Aanvang training  

12.00u  Lunch, wordt door Radan verzorgd  

12.30u  Vervolg training  

16.30u  Einde training  

  

 

De kosten voor een klassikale training bedragen € 495,- per persoon, per dag. De kosten van de trainingen zijn inclusief 

het trainingsmateriaal en de lunch, exclusief BTW.   

  

 

Het (laten) volgen van een training brengt uiteraard een investering met zich mee. In Nederland zijn er diverse 

mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de scholingskosten. De trainingen van Radan kunnen in aanmerking komen 

voor subsidie vanuit OOM (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf). Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met uw bedrijfsvereniging of de belastingdienst.  
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Trainingsvoorwaarden  
  

 

Inschrijving voor de trainingen vindt uitsluitend plaats door middel van het Trainingsinschrijfformulier of door een 

bevestiging van Radan.  

  

 

Trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname naar het oordeel van Radan.  

  

 

Indien er later dan 2 weken vóór aanvang van de eerste trainingsdag geannuleerd wordt, zal 50% van het 

trainingsbedrag in rekening gebracht worden.  

  

 

Mocht Radan door verhindering van een medewerker of door overmacht, een training moeten annuleren of afbreken, dan 

zal zij binnen redelijke termijn een andere training verzorgen. Radan is niet verantwoordelijk voor kosten of schade welke 

deelnemers om welke reden ook zouden lijden.  

  

 

De betalingstermijn is 30 dagen na de factuurdatum.  

  

 

Het auteursrecht op het door Radan uitgegeven trainingsmateriaal berust bij Radan. De trainingsdeelnemers is niet 

gerechtigd om trainingsmateriaal van Radan in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen.  

  

 

De door werkgever of deelnemer verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uit maken van een persoonsregistratie, 

waarvan Radan houdster is. Op deze persoonsregistratie zijn de wettelijke privacy regels van toepassing.  

  

 

Door inschrijving op één van de trainingen accepteert de contactfunctionaris de hiergenoemde Trainingsvoorwaarden.  
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Trainingsinschrijfformulier  
  

 

 Radan Profile: 4, 11 en 13 september 2018 € 1.485,- per persoon  

 Radan Punch: 4, 5 en 13 september € 1.485,- per persoon  

 Radan Combi: : 4, 5, 11 en 13 september € 1.980,- per persoon * kruis aan, welke training u wilt volgen  

  

   :  Klassikaal  

 Radan trainingslokaal in Ede (NL)  

 Thijs Kootstra  

  

  

 

1._______________________________________ (m/v) E-mail:____________________________________________ 

 

2._______________________________________ (m/v) E-mail:____________________________________________ 

 

3._______________________________________ (m/v) E-mail:____________________________________________ 

 

4._______________________________________ (m/v) E-mail:____________________________________________ 

 

5._______________________________________ (m/v) E-mail:____________________________________________ 

 

6._______________________________________ (m/v) E-mail:____________________________________________ 

 

   

________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

  

  

Voor akkoord  

   

  

Handtekening:  ____________________________  

  

Naam:   ____________________________  

  

Datum:   ____________________________  

  


