
Inschrijvingsformulier workshop 

 
16 december 2016 
 

 Workshop - Stuc Stoopen & Meeus. Theorie en 
praktijk.  Aanvang om 13u, einde omstreeks 17u. 

 

    
 
 
Inschrijven: u kan zich inschrijven op een workshop door dit ingevulde formulier terug te sturen via e-mail, fax 
of post, of persoonlijk af te geven aan één van onze medewerkers. 
 
Devomat Industries NV 
Florent Geversstraat 31  
B-2650 Edegem 
Tel: 03/450.94.70  
Fax: 03/457.94.24 
E-mail: info@devomat.be 
 

Ja, ik wens deel te nemen aan volgende gratis workshop: 

 16 december 2016   

 

Firma :  Tel. 

 

Naam : 

 

Aantal personen : 

 

 Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden op keerzijde 

Verantwoordelijke opleidingen: 

Joeri Vervoort, tel 0474 50 78 93   

mailto:info@devomat.be


Algemene voorwaarden  
 

Workshops Devomat Industries 

 

 Workshop: Stuc Stoopen & Meeus. Theorie en praktijk.   

Aanvang om 13u, einde omstreeks 17u. 

 

 Feestdagen: indien in er een feestdag of brugdag valt op een vrijdag, dan schuift de planning van die 

maand een week op. Niet zeker? Tel 03 450 94 70 voor meer inlichtingen. 

 

 Inschrijving : u kan zich inschrijven op de geplande workshops door dit ingevulde formulier terug te 

sturen via mail, fax of post, of persoonlijk afgeven aan één van onze medewerkers. 

 

 Annuleren van uw inschrijving: indien u door omstandigheden toch niet kan komen, gelieve dan te 

verwittigen. 

 

 Bij onvoldoende aantal inschrijvingen kunnen wij een workshop afgelasten. U wordt dan voorgesteld 

om deel te nemen aan één van de volgende workshops. 

 

 Een week vooraf ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Zo weet u zeker dat de door u gekozen 

workshop doorgaat. 

 

 Om de workshops aangenaam en interessant te houden, en om iedereen voldoende kans te geven om 

zelf met onze producten en machines te werken, beperken wij het aantal deelnemers tot 8. 

Inschrijvingen die daarna nog binnenkomen krijgen een nieuwe datum voorgesteld. Bij uitzonderlijk 

veel inschrijvingen kan een extra workshop ingelast worden. 

 

 De uren voor aanvang van de workshops worden stipt nageleefd. Gelieve tijdig aanwezig te zijn. 

 

 Promotionele acties, gekoppeld aan een workshop, zijn enkel geldig voor orders geplaatst op de dag 

van de workshop zelf. Hierop kunnen, wegens administratieve redenen, geen uitzonderingen worden 

gemaakt. 

 

 Wij verwijzen tevens naar onze algemene verkoopvoorwaarden (zie www.devomat.be.) 


