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«Bedrijfsnaam» 
«Contact» «persoon» 
«Adres» 
«Postcode»  «Woonplaats» 

 

 

 

Amsterdam, 1 december 2011 

    

       Ref: 110884B/EH 

Betreft:   Cursus Metaalbescherming 2012                                                                                                        

 

 

Geachte heer/mevrouw 

 

Na een jaar van afwezigheid heeft PPG Protective Coatings, in samenwerking met haar 

participanten TQC, NEDCOAT, Eurogrit, SVMB en WSB Wagner, opnieuw het initiatief 

genomen voor een nieuwe editie “Metaalconservering, niet zomaar een vak!” 

 

De afgelopen periode hebben de genoemde betrokkenen via verschillende kanalen in de 

markt kennis genomen van de behoefte die er bij onze klanten leeft om deze cursus in 2012 

voort te zetten. 

 

Het definitieve doorgaan van de editie 2012 valt en staat met de hoeveelheid inschrijvingen. 

De cursuslokaties zullen worden bepaald aan de hand van de woonplaats van de 

inschrijver(s). Op het moment dat het aantal deelnemers en de lokaties zijn bepaald kan ook 

het tarief voor deze cursus worden vastgesteld. Het is ons streven de kosten niet boven de   

€ 500,- per persoon uit te laten komen. 

 

De cursus heeft een laagdrempelige instap en is bedoeld voor een ieder die op welke wijze 

dan ook met het vak metaalconservering in aanraking komt. Denk hierbij niet alleen aan 

stralers en schilders maar zeker ook aan bijv. engineers, werkvoorbereiders en de voor-

schrijvende markt. 

 

Wij nodigen u hierbij van harte uit uzelf of één of meerdere medewerkers binnen uw bedrijf in 

te schrijven voor deze cursus volgens bijgevoegd inschrijvingsformulier. De inschrijving sluit 

op vrijdag 23 december 2011. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest, en tekenen, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

W.E. Holtslag 

Country Manager PC Nederland 

PPG Coatings Europe B.V.  
Protective & Marine Coatings  
Agent voor PPG Coatings SPRL/BVBA 
Postbus 58034  
1040 HA Amsterdam  
Oceanenweg 2 
1047 BB Amsterdam  
The Netherlands 
Telephone +31-204075050 
Fax +31-204075059 
www.ppgpmc.com 



 

 

. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nr. 34182489. 
 
 
 

 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

 

CURSUS METAALCONSERVERING, NIET ZOMAAR EEN VAK!   Editie 2012 

 

□ Ja, wij schrijven graag onderstaande personen in voor deze cursus: 

 

Naam    Privéadres   Postcode  Woonplaats 

 

1……………………………. ……………………………… ………………  ……………... 

 

2……………………………. ……………………………… ………………  ……………... 

 

3……………………………. ……………………………… ………………  ……………... 

 

4……………………………. ……………………………… ………………  ……………... 

 

5……………………………. ……………………………… ………………  ……………... 

 

 

□ Nee, wij hebben geen interesse in deze cursus 

 

Bedrijfsnaam   : 

Adres    : 

Postcode + Woonplaats : 

Contactpersoon  : 

e-mailadres   : 

 

Als contactpersoon graag de persoon vermelden die binnen uw bedrijf voor deze cursus het 

aanspreekpunt zal zijn. 

 

Het door u opgegeven adres zal door ons gebruikt worden als facturatieadres. 

 

Graag dit formulier volledig ingevuld retourneren aan: 

 

PPG Protective Coatings Nederland 

Postbus 58034 

1040 HA  Amsterdam 

T.a.v.: Customer Support PC Nederland 

e-mail : SalesSupportNL&export.PNT-MB@PPG.com 

 

 

Opm. Indien u meer dan 5 personen wilt inschrijven gelieve dit formulier te kopiëren. 

 

 

 

 

 


