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Opleidingskalender
Een bedrijfswagen blijft in België nog steeds een belangrijke motivator en factor in het aanwerven van
talent. Door de groeiende complexiteit van de markt, wordt het beheren van een wagenpark echter hoe
langer hoe belangrijker, en dit zowel op vlak van kostencontrole als voor wat betreft de tevredenheid
van uw werknemers.
Ben je al fleetmanager, maar wil je een bredere kijk op de mogelijkheden in de markt, of hebt u recent
iemand aangesteld om de vloot te gaan beheren?
Ben je pas begonnen, maar wil je op een professionele manier de nodige kennis verwerven om je job
optimaal uit te voeren?
Wil je binnen je bedrijf het wagenpark nog professioneler gaan beheren, maar wil je iemand met de
nodige bagage om hieraan te beginnen?

Profiel
Deze opleiding is gericht op beginnende fleetmanagers of fleet operators, maar ook ideaal voor zij die
graag hun horizon willen verbreden.
De cursus bestaat uit 2 onderdelen, die ofwel samen maar ook afzonderlijk van elkaar kunnen gevolgd
worden. De eerste dag is meer gefocust op de theoretische achtergrond, terwijl dag 2 de verworven
kennis in de praktijk omzet. Voor de iets meer gevorderden, is het ook mogelijk om enkel het
praktijkgerichte deel te volgen.
In beide gevallen wordt zeer interactief gewerkt in groepen van maximaal 15 deelnemers. Het is de
bedoeling om niet alleen van de trainer, maar ook van elkaar nuttige tips, weetjes en andere kennis op
te steken. De cursus is bovendien opgevat als een train-the-trainer verhaal, waarbij de verworven
vaardigheden ook verder intern binnen uw bedrijf kunnen worden doorgegeven.

Inschrijven
Voor bijkomende inlichtingen of vragen neemt u contact op met Mevr. Inge Van Doninck op het
nr +32 (0)3 660 07 00, of via email op inge.vandoninck@dragintra.com.
Inschrijven kan door het aangehecht inschrijvingsformulier terug te zenden per mail naar hetzelfde
adres: inge.vandoninck@dragintra.com. Faxen kan uiteraard ook op nummer +32 (0)3 660 07 09 of u
kan ook on-line inschrijven via onze website www.fleetacademy.be.
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Inschrijvingsformulier
Bedrijf/Organisatie (*)

:

BTW nr

:

Facturatie-adres

:

Contactpersoon

:

Tel

:

Deelnemer 1
Deelnemer 2

:
:

GSM
GSM

:
:

Opleiding



Basisopleiding Fleetmanager

Datum

Dag 1 : Ma 16 april 2018
Dag 2 : Ma 23 april 2018

Code

Duur

Prijs

FM1702

2 dagen

995€*

Vervolmakingscursussen



Administratief Beheer

AB140228

Halve dag

295€**



De Leasingtender

LT140311

Halve dag

295€**



Fiscaliteit

FC140318

Halve dag

295€**



Mobiliteitsbudgetten

MB140325

Halve dag

295€**



Verzekeringstender

VT140401

Halve dag

295€**



Schade-herstel

SH140422

Halve dag

295€**



Korte-termijnverhuur

KT140428

Halve dag

295€**



Brandstoftender

BT140505

Halve dag

295€**



Bestuurdercommunicatie

BC140512

Halve dag

295€**

*
**

Bij deze opleiding kan ook voor 1 dag ingeschreven worden. In dat geval bedraagt de prijs 595€.
Bij gelijktijdige inschrijving op meerdere vervolmakingsopleidingen wordt een korting van 15% toegestaan
vanaf de tweede en volgende opleidingen.
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Uw deelname annuleren
Meer dan twee weken voor de start
Weet u meer dan twee weken voor de start van de opleiding dat u niet deelneemt? Laat het ons dan zo snel
mogelijk schriftelijk weten. We kunnen in dat geval:
• uw inschrijving annuleren;
• uw inschrijving verplaatsen naar een andere datum.
Minder dan twee weken voor de start
Weet u minder dan 2 weken voor de start van de opleiding dat u niet deelneemt, dan blijft het volledig bedrag
sowieso verschuldigd. Maar u mag altijd een collega in uw plaats sturen om de opleiding te volgen. Dat moet u
zelfs niet op voorhand laten weten.

Onvoorziene omstandigheden
Leiden onvoorziene omstandigheden of onvoldoende inschrijvingen ertoe dat wij de opleiding moeten annuleren,
de datum moeten verplaatsen of de locatie moeten wijzigen? Dan laten we dat onmiddellijk weten.

Uw opleiding betalen
U betaalt onze facturen bij ontvangst en in elk geval voor de start van de opleiding. Vermeld zeker de
gestructureerde mededeling bij uw overschrijving. Die vindt u op uw factuur.
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