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Tarief (€)

Tijdsduur (1) uren/dagen

NDO algemeen (3)
PT niveau 1 + 2
MT niveau 1 + 2
RT niveau 2 (2)
Filmlezen niveau 2
VT niveau 1 + 2
UT niveau 1
UT niveau 1 (R) Wanddikte (4)
UT niveau 2

16/2
24/3
24/3
80/10
80/10
40/5
64/8 maximaal
24/3
80/10

743,00
1.753,00
1.753,00
4.006,00
3.885,00
2.096,00
3.349,00
1.849,00
3.962,00

Alle vermelde tarieven zijn excl. BTW.
Alle tarieven gelden per deelnemer.
Onze tarieven omvatten de opleiding, het cursusboek en de lunch.
Bijkomende kosten voor examens en certificaten zijn niet in onze tarieven begrepen − raadpleeg hiervoor
de website van Hobéon SKO.
Een korting van 5% is van toepassing vanaf 3 inschrijvingen voor eenzelfde opleiding in dezelfde periode.
Cursusdagen beginnen om 08:15 en eindigen om 16:45 uur.
Vinçotte behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren zonder verantwoording.
Bevestigde deelname kan tot 1 week voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 1
week en 24 uur voor aanvang van de cursus wordt het halve tarief in rekening gebracht. Bij annulering
minder dan 24 uur voor aanvang van de cursus wordt het gehele tarief in rekening gebracht.
In geval van een tekort aan inschrijvingen, kan een opleiding worden verplaatst of geannuleerd.
In geval van teveel inschrijvingen, wordt getracht extra opleidingen te voorzien.
Het insturen van inschrijfformulieren is geen garantie voor deelname; 1 à 2 weken voor aanvang van de
cursus wordt de definitieve deelnemerslijst opgesteld en verstuurd.
De cursusverklaring en eventueel ASNT examenverslag zal pas worden verstrekt als de gehele betaling is
voldaan.

Examentarieven
ASNT – Examen tarieven
1 deelnemer per bedrijf
2 deelnemers per bedrijf
3 deelnemers per bedrijf
4 of meerdere deelnemers per bedrijf

Tarief per deelnemer (€)
814,00
613,00
494,00
374,00

ISO 9712 Examen tarieven
Hobéon SKNDO−examen & certificaat
Faciliteren hercertificering/herexamen

www.hobeon.nl/certificering/personen/niet_destructief_onderzoekers

361,00

(1) Examen niet inbegrepen. Examens worden in overleg ingepland.
(2) RT 2 wordt zonder Filmlezen gegeven; indien ASNT certificatie is gewenst dient ook (een deel van) de
Filmleescursus te worden gevolgd indien interpretatie van radiografieën vereist is.
(3) NDO Algemeen is de basiscursus. Deze is verplicht indien een ISO 9712 examen gewenst is voor PT en/of
MT in verband met de voorgeschreven aantal trainingsuren.
(4) UT niveau 1 (R) wanddikte meten: 24 uur ASNT kwalificatie / 40 uur ISO 9712 kwalificatie.
(5) Bij een directe instroming op niveau 2, geldt dat het aantal trainingsuren het totaal is van niveau 1 + 2.
(6) De opleidingen ‘TOFD en Phased Array Basics’, ‘TOFD 2’, ‘Phased Array 2*’ en ‘RT 1’ zijn op aanvraag.
* Phased Array 2 examen kan alleen in overeenstemming met Hobéon SKO.

Bedrijfsinterne opleidingen
Onze opleidingen kunnen ook in uw onderneming worden georganiseerd. Offerte en voorwaarden zijn op
aanvraag.
Inschrijfformulier
Zie bladzijde 2.

Inschrijfformulier 2018
Ondergetekende
Naam

Voorletters

Functie

Telefoonnummer

Bedrijf

E-mail

Adres
Postcode

Vestigingsplaats

Factuuradres

KvK nr.

Bestelorder

BTW nr.

Vraagt inschrijving van (cursist)
Naam

Voorletters

Afdeling/HRC

Roepnaam
□ dhr.
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Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer

E-mail

□ mevr.

Vooropleiding en

□ LBO,……………………………..

□ HBO,…………………………………………

studierichting

□ MBO,…………………………….

□ anders, namelijk…………………………….

Voor de opleiding(en) en examen(s)
Opleiding
□ Basisopleiding NDO
□ UT niveau 1
□ PT niveau 1 + 2
□ UT niveau 1 (R) Wanddiktemetingen
□ MT niveau 1 + 2
□ UT niveau 2
□ RT niveau 1
□ TOFD niveau 2 [1]
□ RT niveau 2
□ TOFD + PA Basics
□ Filmlezen 2
□ Phased Array niveau 2 [1]
□ VT niveau 2 [1]

Examen
□ ASNT
normaliter aansluitend

□ Hobéon SKNDO (ISO 9712)
i.o.v. met certificerende instelling

□ BANT

Overeenkomstig de tarieven van 2018 en de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (zie keerzijde)

Datum opleiding(en)
□
□
□
Alle verdere correspondentie dient te gebeuren met:
Datum

□ Aanvrager

□ Cursist

Stempel + handtekening

Vinçotte Nederland B.V.
t.a.v. Elena Jaakke
Postbus 6869
4802 HW Breda
E: e.jaakke@vincotte.nl
[1]

Alleen Hobéon SKNDO examen mogelijk ISO 9712
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