Aanmeldformulier RieService Installatie en Isolatie
de RI&E voor de Installatie- en Isolatiebranche
Met dit formulier meldt u zich aan voor een licentie en/of training voor RieService Installatie en
Isolatie. Heeft u reeds een licentie en wilt u deelnemen aan een training, vink dan alleen de
training aan. RieService is het meest gebruikte instrument voor de Installatie- en Isolatiebranche.
RieService is niet branche erkend maar zeer geschikt voor bedrijven met meer dan 25
medewerkers. RieService biedt de mogelijkheid voor een Functie-RI&E/TRA en is daarmee ook
voor kleinere bedrijven het instrument om aan de VCA-certificering te voldoen.
Voor vragen of opmerkingen belt u met 055 - 538 34 14 of kijk op installatie.kmosolutions.nl.

Licentie*
Kosten per jaar

Kosten over 3 jaar

3 jarige licentie. Ik betaal in 1 termijn en bespaar 15%.

€ 84,15

€ 252,45

3 jarige licentie. Ik betaal in 3 termijnen en bespaar 10%.

€ 86,50

€ 259,50

€ 99,-

€ 297,-

3 jarige licentie. Ik betaal in 1 termijn en bespaar 15%.

€ 92,65

€ 277,95

3 jarige licentie. Ik betaal in 3 termijnen en bespaar 10%.

€ 95,50

€ 286,50

1 jarige licentie. Ik betaal in 1 termijn.

€ 109,-

€ 327,-

Branche Basis

1 jarige licentie. Ik betaal in 1 termijn.
Branche Basis + TRA (Taak Risico Analyse en Functie-RI&E)

Training

(bij het volgen van een training is de beschikking over een licentie noodzakelijk)

Cursus voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers of bedrijven die moeten voldoen aan certificering(en).
Tijdens deze training worden de belangrijkste elementen van de applicatie doorlopen. U kunt na de training zelfstandig de RI&E
uitzetten. Slechts € 475,- inclusief lunch!
Bij deelname aan een cursus plannen wij in overleg met u zo snel mogelijk een cursusdatum in.
Organisatie
VCA-gecertificeerd:

Aantal medewerkers
Mevr.

Aanhef

Dhr.

Nee

Toekomst

Ja

Voorletters

Voornaam
Achternaam
Functie
E-mailadres
Ja, ik wil de nieuwsbrief van RieService I&I ontvangen.
Specifieke factuurgegevens

(Kenmerk/Inkoopnummer/Kostenplaats)

Postadres
Postcode en plaats
Bezoekadres
Bezoekpostcode en plaats
Telefoon

Ondertekening
Aanhef
KMO Solutions B.V.
Prinses Beatrixlaan 297
7312 DG Apeldoorn
Postbus 548
7300 AM Apeldoorn
Tel: 055 - 538 34 00
Fax: 055 - 538 34 29
www.kmosolutions.nl
klantenservice@kmosolutions.nl
KvK: 08049133
Prijzen zijn geldig
tot 31-12-2019 en excl. BTW
Versie 190101

Mevr.

Dhr.

Voorletters

Handtekening

Voornaam
Achternaam
Functie
Plaats

Datum

U kunt dit formulier ondertekend per e-mail versturen aan klantenservice@kmosolutions.nl
Na ontvangst sturen wij u de inloggegevens toe en/of wij nemen contact op om een datum in te plannen.
Op alle rechtsverhoudingen tussen KMO Solutions en haar cliënten zijn uitsluitend de door KMO Solutions gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel Oost-Nederland. Deze algemene voorwaarden zijn ook in te zien en af te drukken via onze website www.kmosolutions.nl. Onze algemene voorwaarden
worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.
De belangrijkste voorwaarden voor licenties en/of cursussen/workshops zijn:
- De licentie heeft een duur van 12 of 36 maanden en wordt automatisch verlengd. Opzeggingen dienen schriftelijk en uiterlijk één maand, tenzij anders overeengekomen, voor de vervaldatum
bij KMO Solutions bekend te zijn.
- KMO Solutions behoudt zich een prijsindexering voor inzake haar producten en diensten.
- KMO Solutions behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen een cursus- of workshopdatum te annuleren of in overleg met u te verplaatsen.
- Indien de door KMO te verzorgen cursus door koper en/of zijn/haar medewerker(s) binnen 21 dagen vóór de cursusdatum wordt geannuleerd of de cursist komt niet opdagen, zullen de
kosten voor de cursus volledig aan koper in rekening worden gebracht.
- Indien een cursist verhinderd is voor de in onderling overleg afgesproken cursusdag, kan de cursus tot 21 dagen voor de cursusdatum kosteloos worden verplaatst.
- KMO Solutions behoudt zich het recht voor om de cursus/workshop vooraf te factureren.

