Deelnameformulier Cursus RI&E Schoonmaak
Branche RI&E voor Schoonmaak en Glaswasbedrijven
Onder auspiciën van RAS en OSB organiseert KMO Solutions speciaal voor Schoonmaak- en Glaswasbedrijven
de Cursus Coördinator RI&E Schoonmaak. Indien u lid bent van de OSB ontvangt u een korting van € 51,- op
de hoofddeelnemer. Lidmaatschap zal door KMO Solutions worden gecontroleerd via de website van de OSB.
In één dag leert u alle functionaliteiten om zo effectief mogelijk om te gaan met de webapplicatie. De
onderwerpen zijn: Arbowet, gebruik RI&E Schoonmaak, het RI&E plan, het plan van aanpak, inventariseren en oplossen van knelpunten
en de toetsing van uw RI&E.
De cursus vindt plaats in de trainingsruimte van KMO Solutions in Apeldoorn (Prinses Beatrixlaan 297). De cursus begint om 09:30 en is
aan het einde van de middag afgelopen. Op de website van KMO Solutions vindt u de ingeplande dagen.
Mijn organisatie is lid van de OSB. Ik neem deel aan de cursus RI&E Schoonmaak € 299,- (ex. BTW).
Mijn organisatie is geen OSB lid. Ik neem deel aan de cursus RI&E Schoonmaak € 350,- (ex. BTW).
Kijk op http://cursusrieschoonmaak.kmosolutions.nl voor de cursusdagen.

Voorkeursdatum

Wilt u nog een collega meenemen?
Ja, ik neem een collega mee .
Aanhef (collega)
€ 189,- (ex. BTW).

Mevr.

Dhr.

Voorletters

Voor- en achternaam (collega)
E-mailadres (collega)

Gegevens organisatie en hoofddeelnemer
Organisatie
Aantal medewerkers organisatie
Mevr.

Aanhef

Dhr.

Voorletters

Voornaam
Achternaam
Functie
Ja, ik wil de nieuwsbrief van RI&E Schoonmaak ontvangen
E-mailadres
Specifieke factuurgegevens

(Kenmerk/Inkoopnummer/Kostenplaats/Factuuradres)

Postadres
Postcode en plaats
Bezoekadres
Bezoekpostcode en plaats
Telefoon

Ondertekening
Aanhef
KMO Solutions B.V.
Prinses Beatrixlaan 297
7312 DG Apeldoorn

Voornaam

Postbus 548
7300 AM Apeldoorn

Functie

Mevr.

Dhr.

Voorletters

Handtekening

Achternaam

Plaats

Datum

Tel: 055 - 538 34 15
Fax: 055 - 538 34 29

U kunt dit formulier ondertekend per e-mail versturen aan klantenservice@kmosolutions.nl

www.kmosolutions.nl
klantenservice@kmosolutions.nl

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 av.kmosolutions.nl. Onze algemene voorwaarden
worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.

KvK: 08049133

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.

Prijzen zijn geldig
tot 31-12-2019 en excl. BTW
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