Uitnodiging
Wat is een betere manier om kennis te maken met nieuwe spalken
en materialen dan in de praktijk?
Lomed Nederland geeft in samenwerking met Orfit een training. Op de trainingsdag
zal er gewerkt worden met materiaal van Orfit. De training is bedoeld om kennis op te doen
over de mogelijkheden van het materiaal, maar ook om kennis en ervaring uit te wisselen met
andere professionals. Zo zullen we gebruik maken van verschillende
materialen van Orfit als Orficast en Orfilight.
Na deze dag hopen we dat u voldoende kennis en vaardigheden heeft
opgedaan om met de materialen van Orfit te kunnen werken.
Wanneer
Er zijn 3 trainingsdagen waar u uit kunt kiezen:
woensdag 28 september, donderdag 29 september en vrijdag 30 september.
Woensdag 28 -en vrijdag 30 september worden er beginnersdagen georganiseerd waarbij de
toepassing van Orficast en het maken van statische spalken centraal staan. Op donderdag 29
september staat er een advanced training gepland waarbij het maken van verschillende
dynamische spalken centraal staat. Woensdag en donderdag sluiten perfect op elkaar aan, dus
schrijf u nu snel in voor beide dagen! Inschrijftermijn eindigt op 10 september. U kunt zich
inschrijven met het inschrijfformulier. Let op: vol = vol
Waar
Het trainingscentrum van Lomed Nederland gevestigd op de Australiëlaan 12A, 5232 BB Den
Bosch.
Wat
De trainingsdag begint om 9.15 u en eindigt om 17.00 u en is inclusief lunch.
Kosten
De kosten voor één dag bedragen 119 euro. Dit bedrag moet vooraf
betaald worden of contant bij de training. Wanneer we geen betaling hebben ontvangen , kunt
u niet deelnemen aan de training. Bij deze training worden er accreditatiepunten toegekend.
Punten voor EN, KNGF of VGN.
Gedurende de hele dag is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Inschrijfformulier Training Lomed
Orfit tapen en spalken
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Woonadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail
Bedrijfsnaam
Relatienummer KNGF, EN of
VGN
Voorkeur 28-29-30 sept.
Na inlevering van dit inschrijfformulier krijgt u een bevestiging per mail met een IDEAL link
om de inschrijfkosten te voldoen. Gelieve dit zo spoedig mogelijk te doen.
U kunt dit formulier terugmailen naar sales.sofie@lomed.com of
info@lomed.com. U kunt dit formulier ook faxen naar 073-6427624

