
 

 

 

Inschrijfformulier:
 Noodverlichtingsdeskundige (3 dagen) 
Versie 2018-1 Inspectie en Onderhoud Noodverlichting (1 dag) 
    
Ondergetekende meldt de hierna vermelde cursist(en) aan en gaat akkoord met de bijgaande  
leverings- en annuleringsvoorwaarden. 

Gegevens a.u.b. in blokletters invullen 
 

Plaats: 
 

Datum: 
 

Handtekening: 
 

U kunt dit inschrijvingsformulier mailen naar verkoop@obex.nl of versturen naar: 
Obex b.v. Simon Stevinweg 27, 6827 BS Arnhem 
 

Cursusdata en prijzen 2018  

 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bedrijfsnaam  

Postbus of straatnaam  

Plaats  Postcode  

Factuuradres  
(indien afwijkend of factuur 

mag per e-mail, dan  
e-mailadres opgeven) 

Factuur mag per e-mail: Ja □  /  Nee □ 

Contactpersoon  Voorletters  M / V 

Functie  

Telefoon  Fax  

E-mail  

Cursus Prijs Dag 1 Dag 2 Dag 3 Locatie cursus 

Noodverlichtingsdeskundige  € 899,- 15-mrt 29-mrt 12-apr Doorwerth 

Noodverlichtingsdeskundige € 899,- 31-mei 7-jun 14-jun Doorwerth 

Noodverlichtingsdeskundige € 899,- 4-okt 18-okt 1-nov Nieuwegein 

Noodverlichtingsdeskundige € 899,- 22-nov 29-nov 6-dec Doorwerth 

Inspectie en Onderhoud Noodverlichting € 499,- 26-jun   Doorwerth 

Inspectie en Onderhoud Noodverlichting € 499,- 25-juli   Nieuwegein 

Inspectie en Onderhoud Noodverlichting € 499,- 30-okt   Doorwerth 

Inspectie en Onderhoud Noodverlichting € 499,- 18-dec   Doorwerth 

mailto:verkoop@obex.nl


 

 

 

 
 
 
 
Inschrijven examens 
Het examen Noodverlichtingsdeskundige wordt verzorgd door Cito (www.cito.nl). Genoemde prijzen zijn 
exclusief BTW en examen en inclusief lesmateriaal, lunch en een uitstekende  
cursuskwaliteit. 

 
 
Leverings- en annuleringsvoorwaarden 
Op onze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel te Arnhem en de volgende voorwaarden: 
- Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de 1e cursusdag ontvangt u de bevestiging en de factuur; 
- De betalingstermijn is binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur; 
- Annuleringen / wijzigingen dienen schriftelijk door u bevestigd te worden; 
- Bij annulering of wijziging van cursusdatum binnen 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag,  

is 50% van het cursusbedrag verschuldigd; 
- Bij annulering of wijziging van cursusdatum binnen 1 week voor aanvang van de eerste trainingsdag,  

is 100% van het cursusbedrag verschuldigd; 
- Bij onvoldoende cursisten behoudt Obex zich het recht voor om de cursusdatum te wijzigen; 
- Bij verhindering kunt u een vervangende cursist laten deelnemen; vervangingen dienen schriftelijk  

door u bevestigd te worden; 
- Bij niet verschijnen op de training, wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht. 
 
Subsidieregeling voor installateurs!  
Installateurs die aangesloten zijn bij OTIB kunnen op basis van de OSR Regeling recht hebben op een 
tegemoetkoming. Voor meer informatie zie www.otib.nl  
 
Werkgevers die afdragen aan het Sociaal Fonds voor de Uitzedsector (SFU) komen voor een groot deel van 
ons cursuspakket in aanmerking voor een ESF subsidie. Zie hiervoor www.stoof-esf.nl . 
 
 
 
 
Bij meerdere inschrijvingen dit blad extra kopiëren a.u.b.  

Cursusnaam  

Nummer cursus 1e keuze Nr.  2e keuze Nr. 

Naam deelnemer  Voorletters  M / V 

Functie  

Telefoon  Fax  

E-mail  

Cursusnaam  

Nummer cursus 1e keuze Nr.  2e keuze Nr. 

Naam deelnemer  Voorletters  M / V 

Functie  

Telefoon  Fax  

E-mail  

http://www.cito.nl/
http://www.otib.nl/
http://www.stoof-esf.nl/

