Aanmeldingsformulier

Modules Learnbeat
Vul dit aanmeldingsformulier DIGITAAL in en mail het naar: info@ecmeubel.nl

Werknemer/Cursist
Naam bedrijf

:

Naam cursist

:

e-mailadres:

:

de
heer
Dhr./mw.

voorl.:

naam:

Contactpersoon / Factuuradres
Contactpersoon

:

de
heer
Dhr./mw.

voorl.:

naam:

Emailadres factuur :

Begeleider (indien anders dan bovenstaande contactpersoon)
Een begeleider kan meekijken met de vorderingen van de cursist en feedback geven op de opdrachten
Begeleider

:

Emailadres

:












de
heer
Dhr./mw.

voorl.:

naam:

Inschrijven per module

Naam module

Module 1

Organisatie, duurzaamheid en KAM

€ 50,00

Module 2

Tekening lezen en uitslagen maken

€ 50,00

Module 3

Materialen

€ 50,00

Module 4

Lijmen, kitten en afwerken

€ 50,00

Module 5

Machines en bewerkingen

€ 50,00

Module 6

Verspaning en CNC

€ 50,00

Module 7

Keukens en het plaatsen ervan

€ 50,00

Module 8

(Scheeps)betimmeringen

€ 50,00

Module 1 t/m 8

Alle modules tegelijk

€ 350,00

Module

Naam module

Module 11

Basis module machinale

Werkvoorbereiding






Prijs (excl. btw)

€ 150,00
Prijs (excl. btw)

Module 21:

Inmeten en productietekeningen samenstellen

€ 95,00

Module 22:

Calculeren en offreren

€ 95,00

Module 23

Productieplanningen samenstellen

€ 95,00

Module 24:

Inkopen

€ 95,00

Specials






Prijs (excl. btw)

Prijs (excl. btw)

Module 31:

3D modeling - productietekeningen meubelindustrie

€ 50,00

Module 32:

Procesoperator CNC

€ 50,00

Module 33:

Procesoptimalisatie

€ 50,00

Specials 31 t/m 33,

Alle 3 tegelijk

€ 95,00

Aanvinken svp:



Contactpersoon verklaart de werknemer aan te melden voor de aangegeven modules en met inachtneming van de aan achterzijde vermelde werkwijze.
Werknemer volgt de cursussen alleen voor eigen gebruik en verstrekt inloggegevens niet aan derden.

ZIE VOOR DE WERKWIJZE DE ACHTERZIJDE VAN DIT FORMULIER >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Werkwijze

Werkwijze:
•

U meldt zich aan met dit aanmeldingsformulier voor alle of voor afzonderlijke modules.

•

Na inschrijving verzendt ECM de aanmelding aan Dedact. Dedact maakt voor u een account aan in Learnbeat. U kunt 12
maanden gebruik maken van dit account. Vanaf het moment dat u de activatiecode gebruikt, gaat de licentieduur in.

•

De activering van het account door Dedact duurt ongeveer 10 dagen.

•

Dedact stuurt een factuur naar het factuuradres per e-mail.

•

Aan het einde van de periode kunt u subsidie bij ECM aanvragen indien het bedrijf waar u werkt premie afdraagt aan het
Sociaal Fonds Meubel. De modules vakopleiding vallen onder de ECM-Academy en hebben dezelfde subsidiemogelijkheid.
U kunt de subsidie aanvragen via het ECM-scholingssubsidieformulier dat u kunt vinden op
www.ecmeubel.nl/download-subsidieformulieren.

