inlichtingen en inschrijvingen

PRAKTISCHE GEGEVENS

Brugge

Waar en wanneer

Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge
Tel. 050/40 30 60, Fax 050/40 30 61

Syntra West Veurne,

brugge@syntrawest.be

Sint-Idesbaldusstraat 2,

Ieper

8630 Veurne

Ter Waarde 2, 8900 Ieper
Tel. 057/35 29 00, Fax 057/35 29 09

Duur van de opleiding

ieper@syntrawest.be
Kortrijk

7 namiddagen telkens van 14u30 tot 17u30

Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk
Tel. 056/26 02 00, Fax 056/22 81 07
kortrijk@syntrawest.be
Oostende
Gen. Jungbluthlaan 2, 8400 Oostende
Tel. 059/56 43 50, Fax 059/56 43 59
oostende@syntrawest.be
Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 111,
8800 Roeselare
Tel. 051/26 87 50, Fax 051/26 87 59
roeselare@syntrawest.be
Veurne
Sint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne
Tel. 058/62 28 00, fax 058/62 28 09
veurne@syntrawest.be

Startdatum
Maandag 5 november 2007
telkens van 14u30 tot 17u30
en
5-12-19-26 november
3-10-17 december 2007

Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld van de lessen bedraagt
229,90 € (inclusief BTW)

Inlichtingen en/of inschrijvingen
Veurne:
Jackie Avermaete tel: 058/622800
e-mail: jackie.avermaete@syntrawest.be

Opleidingen op maat

of Marleen D’homme tel: 058/622800

Wij bieden ook een ruime waaier opleidingen

e-mail : marleen.dhomme@syntrawest.be

op maat van uw bedrijf. Neem contact op voor
vrijblijvende informatie en prijsofferte!

Opleidingscheques

DIERENSECTOR

Creatief
hondentrimmen
(workshop)

Najaar 2007

Syntra West is erkend voor het ontvangen van
opleidingscheques en betalingen via de
ondernemersportefeuille. Wie gebruik maakt van
opleidingscheques kan tot 50% op de opleidingskosten besparen. Vraag info in onze lesplaatsen.

Website
Voor nieuws over onze opleidingen kunt u
ook onze website raadplegen:

www.syntrawest.be

aar 2006

Creatief hondentrimmen:
workshop
De schoonheid en elegantie van de hond kunnen accentueren
is een uitdaging.
Met enige creatie en stijl die het best past bij elke individuele
hond, moet je de eigenaar kunnen verbazen.
Trimmen volgens de wensen van de klant en de vachtkwaliteit
van de hond is de basis voor een goed trimsalon.
De klantenbinding en de perfecte klantenservice, uitstraling en
imago optimaliseren is hierbij een uitdaging .

Voor wie is deze opleiding bestemd
De diverse uitbaters van een trimsalon die hun
kennis van het trimmen en ook de klantenbinding
willen optimaliseren.
Deze opleiding is bedoeld voor personen die reeds
ervaring hebben in het trimmen van honden.

Wat kent u na deze opleiding
Moderne technieken om de schoonheid en elegantie van de
hond te doen uitkomen.
Creatie en stijl die het best past bij elke individuele hond en
hun eigenaar hierbij kunnen helpen.
Trimmen volgens de wensen van de klant en de vachtkwaliteit
van de hond.
De klantenbinding, klantenservice optimaliseren

Dit alles op een zeer praktische manier
Tijdens ieder les wordt er aandacht besteed aan het
gebruik van het juiste materiaal alsook het
onderhoud ervan en de hygiëne in het salon.

PROGRAMMA

INSCHRIJVINGSSTROOK

Workshop voor:

Ondergetekende,
Naam ...............................................................................

1. Poedels
Technieken voor vlot te leren knippen, scheren,
kammen en drogen.
2. Terriërs
Commercieel toiletteren van Terriërs in eigentijdse
moderne modellen.
3. York, Maltezers, Shih-Tzu en andere langharige.
Vlot leren knippen, uitdunnen en opknippen met kam en
schaar.
Opzetkammen werken echt. Win tijd door er gebruik van
te maken.
4. Kruisingen
Hoe van een “een kikker een prinsje maken”
5. Katten
Hoe langharige poezen uitkammen eventueel wassen
en showklaar maken.
6 Puppy’s en oude honden
Hoe puppy’s leren stilstaan, wassen en drogen op een
positieve manier.
7 Cockers & Setters
Hoe te werk gaan om binnen een redelijke tijdspanne
een perfect afgewerkte hond af te leveren

Voornaam ........................................................................
Straat & nr. ......................................................................
Postcode & gemeente .....................................................
Tel. ................................ Fax ..........................................
Geboren op........................ te ..........................................
Bedrijfsgegevens:
Naam ...............................................................................
BVBA

NV

VZW

ander:............................

Activiteit ...........................................................................
Functie.............................................................................
Adres ...............................................................................
Tel. & Fax ........................................................................
BTW-nr. ...........................................................................
•

Schrijft zich in voor volgende opleiding:
Creatief hondentrimmen: workshop
Startdatum 5 november 2007
Lesplaats Veurne

8 Business class
Hoe als zaakvoerder/ster er meer uithalen dan wat de
meeste denken.
Hondentrimmers moeten ook rendabel kunnen werken
o.a.: termijnplanning, welk soort zaak en cliënteel kies
je, wat kost één uur je?, werken aan je imago
,klantenbinding, omgang met klanten , investeren in
materiaal die het werk voor je doet en in minder tijd ook,
juiste prijscalculatie ,…
Opgelet : Aantal deelnemers is beperkt

Docenten
Mevr. Kitty Dekeersgieter, zaakvoerder Transgroom
en tevens internationale jurylid voor trimwedstrijden.
Mevr. Platel Sandrine, zelfstandig trimster

...................................................................................
•

De factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam
en voor rekening van
 deelnemer
 bedrijf
(Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur,
dan zal deze mogen worden opgemaakt op naam van de
ondertekenaar, die daartoe solidair zal zijn gehouden.)

Contractvoorwaarden
-

-

-

-

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail of fax) en is slechts
mogelijk vóór de aanvang van de cursus. Zoniet is het volledige
inschrijvingsgeld verschuldigd.
Enkel bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies) is uitschrijven
mogelijk - mits schriftelijk - tot de vierde lesweek. In dit geval zijn de helft van
het inschrijvingsgeld en de intussen ontvangen syllabi en grondstoffen steeds
verschuldigd.
De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen
na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
Syntra West formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om te allen tijde een geplande
cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder
dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.
Door onderhavige inschrijvingsstrook te ondertekenen verbindt men zich ertoe
de contractvoorwaarden na te leven. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht
worden voor de rechtbanken te Brugge.

