
INSCHRIJFFORMULIER TRAINING 
TOEGANGSOPLOSSINGEN VAN DORMAKABA

Beste partner,

dormakaba levert een belangrijk deel van zijn portfolio via geselecteerde partners. We bieden 
u als partner een aantal trainingen die u de juiste kennis geven om onze producten toe te 
passen. Voor 2021 hebben wij weer een aantal ED100/250 trainingsdata gepland.

Wilt u graag aankruizen voor welke data u zich wenst in te schrijven.

O   Woensdag 27 januari 2021 (basis)   O   Woensdag 19 mei 2021 (basis)    
O   Woensdag 17 februari 2021 (vervolg)  O   Woensdag 16 juni 2021 (vervolg)   
O   Donderdag 11 maart 2021 (basis)   O   Woensdag 22 september 2021 (basis) 
O   Woensdag 24 maart 2021 (basis)    O   Woensdag 20 oktober 2021 (vervolg) 
O   Donderdag 25 maart 2021 (vervolg)  O   Woensdag 24 november 2020 (basis) 
O   Woensdag 21 april 2021 (vervolg) 

Start training 09.00 uur, einde ca 15.30 uur. Trainer: Johan Methorst.

De volgende personen nemen deel aan de training, optioneel naam bedrijf invullen indien deze 
persoon werkzaam is bij ander bedrijf. 

Naam bedrijf: ............................................................. 
Contactpersoon 1: ..................................................... Ervaring met dormakaba product x j/n 

Naam bedrijf: ............................................................. 
Contactpersoon 2: .................................................... Ervaring met dormakaba product x j/n  
  Wij gaan akkoord met de door dormakaba gestelde voorwaarden.
- 1x per 2 jaar een updatetraining montage product x
- 1x per jaar een technische servicetraining, indien van toepassing voor servicepartners 
- Biedt montage- en servicediensten alleen aan voor klanten van partner
- Kosten van € 125,00 per trainingsdag per persoon zullen aan u worden doorberekend. 
- Er kan voor intern en extern gebruik* tijdens de trainingen beeldmateriaal gemaakt worden, waarin u
 herkenbaar bent. Door ondertekening van dit formulier gaat u hiermee akkoord, tenzij u nadrukkelijk 
 bezwaar maakt. Dat kan door het hokje hieronder aan te kruisen.     * nieuwsbrieven, social media

 Contactpersoon 1: ik wil niet herkenbaar op beeldmateriaal staan zoals hierboven bedoeld is. 
 Contactpersoon 2: ik wil niet herkenbaar op beeldmateriaal staan zoals hierboven bedoeld is. 
 
Indien aan de genoemde voorwaarden niet wordt voldaan vervalt het partnership voor de 
genoemde productsoort. Graag zien wij u binnenkort bij de trainingen. 

Akkoord: ....................................................................... Datum: ..............................................................

Met vriendelijke groet,  Albert Hendriks, Sales Manager Producten


