
INSCHRIJFFORMULIER
TRAININGEN 2020/2021

CURSISTEN VOORWAARDEN

Bedrijfsnaam

Maak hieronder de gewenste keuze(s)

Adres

Contactpersoon

PC/Plaats

Email

Uw ordernummerTelefoon

BEDRIJFSGEGEVENS

BESCHIKBARE TRAININGEN

Training voor (eind-)gebruikers van het BRControls Webservice GBS
Deze basistraining omvat de benodigde uitleg voor de bediening van het BRControls Webservice GBS.
Klik hier voor meer informatie.
• Trainingsduur : 4 uur   Gewenste datum : 
• Prijs per cursist : 
• Aantal cursisten :
• Totaalprijs :

Training voor Service- en TD medewerkers
In deze training gaan we een stap verder dan de basisbediening en er wordt dieper ingegaan op de 
serviceaspecten welke horen bij een meet- en regelinstallatie.
Klik hier voor meer informatie.
• Trainingsduur : 8 uur   Gewenste datum : 
• Prijs per cursist : 
• Aantal cursisten :
• Totaalprijs :

Training voor Training voor Inbedrijfstellers en Engineers
Dit is de meest volledige training.Tijdens deze training komen alle aspecten aan bod welke van belang zijn 
voor inbedrijfstellers en toekomstige software-engineers.
Klik hier voor meer informatie.
• Trainingsduur : 16 uur   Gewenste datum : 
• Prijs per cursist : 
• Aantal cursisten :
• Totaalprijs :

• Na ontvangst van uw inkoopopdracht/-nummer wordt de
definitieve planning aan u bevestigd;

• Alle genoemde prijzen zijn exclusief de omzetbelasting
• Bij annulering uiterlijk 5 werkdagen voor de training worden geen 

kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 5 werkdagen 
van de training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

• Eventueel benodigde hardware- en/of softwarelicenties maken
geen onderdeel uit van de leveringsomvang tijdens de trainingen. 
Neem hiervoor contact op met uw BRControls accountmanager.

ACTIES

Vul hieronder de namen van de cursisten in;

https://www.brcontrols.nl/ondersteuning-downloads/training-voor-eind-gebruikers-van-het-brcontrols-webservice-gebouwbeheersysteem
https://www.brcontrols.nl/ondersteuning-downloads/training-voor-service-en-td-medewerkers
https://www.brcontrols.nl/ondersteuning-downloads/training-voor-inbedrijfstellers-en-engineers
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