
QM Lighting Design Tel. 06-36264139 
Amaliaplein 1  sander@qmld.nl 
4424 HA Wemeldinge  qmlightingdesign.nl 
 

Registratie Relux trainingen 2020 
 

Officieel Relux Training Center  
Aanmelding per E-Mail: relux@qmld.nl  

Relux Access  Relux Interior  

10 november 17 november 

Relux Outdoor Relux Incompany en/of maatwerk training 

 op aanvraag en in overleg 

ReluxCad for Revit 

19 november  

  
Bedrijf     ……………………………………………………………………………………………………….. 
Factuur adres   ……………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode en plaats  ……………………………………………………………………………………………………….. 
Land    ……………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer  ……………………………………………………………………………………………………….. 
Naam deelnemer  ……………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail    ……………………………………………………………………………………………………….. 
Mobiel nummer     ……………………………………………………………………………………………………….. 
Datum / ondertekening  ………………………………………………………………………………………………………..    
 
Kosten per deelnemer per training € 459,00 excl. btw, prijs is inclusief trainingsmateriaal en lunch. 
 
Uitgezonderd van Incompany en/of maatwerk trainingen, hiervoor ontvangt u een passende 
aanbieding aan de hand van de wensen betreffende de inhoud van de training en het aantal 
personen. 
Trainingstijden 09:00u – 16:00u Locatie : Laan 22 Roosendaal 
 
Let op, deelnemers dienen zelf een laptop te voorzien met daarop de laatste versie van de 
ReluxDesktop software. 
Voor ReluxCad for Revit geld dat u zelf in het bezit dient te zijn van Revit en de Relux licentie voor 
ReluxCad (Gratis testversie voor 30 dagen beschikbaar) 
 
De trainingsdagen zijn op basis van open inschrijving en gaan door bij minimaal 3 deelnemers. Als er niet voldoende 
inschrijvingen zijn word de training doorgeschoven naar de eerst volgende geplande datum. 
 
U ontvangt van ons na uw registratie een boekingsbevestiging en een factuur per e-mail. 
Deze factuur dient binnen 14 voldaan te worden en de betaling dient voor aanvang van de training binnen te zijn. Bij 
annulering van de registratie 4 weken voor de training rekenen wij € 75,00 administratiekosten. Bij annulering 2-4 weken 
voor de training brengen wij 50% van de kosten in rekening. Annulering van de registratie minder dan twee weken vóór de 
geboekte datum van de training of in geval van niet aanwezig zijn op de dag van de training zullen wij het volledige bedrag 
van de factuur in rekening brengen. Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist 
innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij QM Lighting Design aanmelden. 
Met uw handtekening accepteert en bevestigd u deze boekingsvoorwaarden. 

 
 


