
Gegevens
 
Naam bedrijf/instelling:        
 
KvK-nummer:       Docent:

Doelgroep:

Lesdata:        Aantal deelnemers:

Leslocatie:       Gewenste examendatum (indicatief):
 
Factuuradres 
 
Naam bedrijf/instelling:

Contactpersoon:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:     E-mailadres:

Afleveradres (indien afwijkend van bovenstaande gegevens)

Naam bedrijf/instelling:

Contactpersoon:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:     E-mailadres:

Datum:     Handtekening bedrijf:

Versie 2019

Genoemde prijzen zijn geldig t/m 31 december 2019 en exclusief verzendkosten en btw. Prijswijzigingen voorbehouden. 
Om toegang te krijgen tot de e-learning module Basisopleiding Schoonmaken heeft u een voucher nodig. 
Een voucher mag slechts door één persoon gebruikt worden. Op de voucher staat vermeld hoe u deze kunt gebruiken.

Ondergetekende wenst de volgende materialen te bestellen voor het in licentie uitvoeren van één van onderstaande 
SVS opleidingen (conform de richtlijnen vernoemd in het document ‘Uitvoering Vakopleidingen in Licentie’).

In blokletters volledig invullen en sturen naar: SVS-Opleidingen, Postbus 288, 2900 AG, Capelle aan den IJssel.
Of ingescand e-mailen naar info@svs-opleidingen.nl. Ondergetekende geeft hiermee te kennen de algemene leverings- en 
betalingsvoorwaarden te accepteren. Houdt u rekening met een gemiddelde levertijd van twee à drie weken.  

Het lesmateriaal wordt gebruikt voor de opleiding (gewenste opleiding aankruisen): 
m Basisopleiding Schoonmaken    
m Basisopleiding Schoonmaken + Module Traditioneel

Prijs per exemplaar Gewenst aantal

Lesboek Schoonmaken is een vak € 86,00

Tasje, balpen en naamkaart 
(set voor vijf cursisten) € 64,00

Bestelformulier Lesmaterialen 
PI Licentietrajecten



Gegevens
 
Naam bedrijf/instelling:        
 
KvK-nummer:       

Contactpersoon:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Voorkeursdatum examen:

Gewenste examenlocatie:

Aantal examenkandidaten*: 
* gelieve de gegevens van de deelnemende kandidaten op de volgende pagina in te vullen
 

Datum:     Handtekening bedrijf/instelling:

Versie 2019

Genoemde prijzen zijn geldig t/m 31 december 2019 en exclusief btw. Prijswijzigingen voorbehouden. 
Tevens is afname van lesmateraal per aangemelde kandidaat verplicht. 
De examenaanvraag dient minimaal vier weken voor de gewenste examendatum ingediend te worden.

Examenkosten per groep • Basisopleiding Schoonmaken 
• Basisopleiding Schoonmaken + Module Traditioneel

1 t/m 4 kandidaten € 1.125,00

5 t/m 8 kandidaten € 1.875,00

9 t/m 12 kandidaten € 2.650,00

13 t/m 16 kandidaten € 3.100,00

17 t/m 20 kandidaten € 3.800,00

> 20 kandidaten, per kandidaat € 180,00

In blokletters volledig invullen en sturen naar: SVS-Opleidingen, Postbus 288, 2900 AG, Capelle aan den IJssel.
Of ingescand e-mailen naar info@svs-opleidingen.nl. Ondergetekende geeft hiermee te kennen de algemene leverings- en 
betalingsvoorwaarden te accepteren. 

Ondergetekende wenst kandidaten aan te melden voor de opleiding (gewenste opleiding aankruisen): 
m Basisopleiding Schoonmaken    
m Basisopleiding Schoonmaken + Module Traditioneel

Aanvraagformulier Examen 
PI Licentietrajecten



Gegevens deelnemende kandidaten               (kopieer dit formulier zo vaak als nodig)

Naam*:        Voorletter(s):   mMan      mVrouw
 
Meisjesnaam (*Gehuwde vrouwen dienen hier tevens hun meisjesnaam te vermelden):

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaats:

Geboortedatum:      Geboorteplaats:

Naam*:        Voorletter(s):   mMan      mVrouw
 
Meisjesnaam (*Gehuwde vrouwen dienen hier tevens hun meisjesnaam te vermelden):

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaats:

Geboortedatum:      Geboorteplaats:

Naam*:        Voorletter(s):   mMan      mVrouw
 
Meisjesnaam (*Gehuwde vrouwen dienen hier tevens hun meisjesnaam te vermelden):

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaats:

Geboortedatum:      Geboorteplaats:

Naam*:        Voorletter(s):   mMan      mVrouw
 
Meisjesnaam (*Gehuwde vrouwen dienen hier tevens hun meisjesnaam te vermelden):

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaats:

Geboortedatum:      Geboorteplaats:

Naam*:        Voorletter(s):   mMan      mVrouw
 
Meisjesnaam (*Gehuwde vrouwen dienen hier tevens hun meisjesnaam te vermelden):

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaats:

Geboortedatum:      Geboorteplaats:

Naam*:        Voorletter(s):   mMan      mVrouw
 
Meisjesnaam (*Gehuwde vrouwen dienen hier tevens hun meisjesnaam te vermelden):

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaats:

Geboortedatum:      Geboorteplaats:

Versie 2019


