
 
                                                                        AANMELDINGSFORMULIER 
                                 CURSUS ONDERSTELTECHNIEK VOOR LICHTE GETROKKEN VOERTUIGEN 

 

Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsnaam: Contactpersoon: 

Adres:  

Postcode: Plaats: 

Telefoon: Fax: 

Internet: E-mail: 

 
Kruis s.v.p. hieronder aan wat voor u van toepassing is: 
O Wij willen deze cursus graag bijwonen met ………. personen 
O Wij willen graag meer informatie over deze cursus en andere cursussen 
O Wij willen graag meer informatie over Triorep en haar activiteiten 
O Wij willen graag een afspraak maken met Triorep om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen 

 

Gegevens cursist 1 
Naam:  

Woonplaats:  

Geboortedatum: Aantal jaren ervaring: 

 

Gegevens cursist 2 

Naam:  

Woonplaats:  

Geboortedatum: Aantal jaren ervaring: 

 

Wilt u meer mensen opgeven, dan kunt u een tweede formulier aanvragen of de gegevens zoals hierboven  
op een los vel zetten en dit vel bij het formulier voegen.  
 
De cursusdata zijn als volgt: 
Optie 1 
- maandag  22 februari - 29 februari van 13.30 uur - 20.00 uur 
Optie 2 
- woensdag  9 maart - 16 maart van 13.30 uur - 20.00 uur 
 

U kunt uw voorkeur kenbaar maken bij aanmelding.  
 

Nadat alle gegevens ingevuld zijn, ontvangen wij het formulier graag retour per fax of email: elly@triorep.nl 
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CURSUS ONDERSTELTECHNIEK VOOR LICHTE GETROKKEN VOERTUIGEN 
voor de gevorderde monteur 

 
 

 Inhoud cursus 
 Monteurs lopen soms tegen specifieke problemen aan, die moeilijk op te lossen zijn. Opleidingen in  specialistische 
 kennis van onderstellen zijn moeilijk te vinden. Daarom verzorgt Triorep trainingsdagen. Tijdens deze dagen leren de 
 deelnemers alles over ondersteltechniek, remsystemen en onderhoud van getrokken voertuigen.  
 Na het volgen van de tweedaagse cursus ontvangen de deelnemers een certificaat. Investeer in de kennis van uw 
 medewerkers: het levert beslist een meerwaarde op voor de cursist en voor uw bedrijf.  
 
 Cursusdata 
 Triorep organiseert regelmatig cursussen over ondersteltechniek. De cursusdata staan nog niet vast,  maar de data  
 zullen vallen in de maanden oktober  tot en met maart. De definitieve indeling vindt na de inschrijving in overleg  
 plaats. Mocht u niet over een inschrijfformulier voor de cursus ondersteltechniek beschikken, dan kunt u dat  
 uiteraard aanvragen bij Triorep.   
 

 

 

 

 

 

 Meer weten? 
 
 
 
 Meer weten? 
 Bel, of mail, Triorep of vul onderstaande gegevens in en stuur het formulier naar ons op via post, fax of  
 email (elly@triorep.nl). 
  
 Bedrijfsnaam:………………………………………………….. Contactpersoon:…………………………………………………………. 
 Adres:………………………………………………………………. Tel. nr:………………………………………………………………………. 
 Pc/Woonplaats………………………………………………… Email:………………………………………………………………………… 
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