#040072

#CV, SANITAIR EN ENERGIE

HERNIEUWEN ATTEST CONTROLE STOOKOLIETANKS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 302,50 incl. BTW

HERNIEUW JE CERTIFICERING

OMSCHRIJVING

Introductie
Vervalt binnenkort je erkenning als technicus van controle en onderhoud van stookolietanks?

Omschrijving
De bijeenkomsten gaan door in het trainingscentrum van Syntra West in Oostende.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Als je attest in het eerstkomende half jaar vervalt, kun je bij Syntra West deelnemen aan de informatiesessie en het examen om het te hernieuwen.
Syntra West kent alleen een nieuw attest toe als je slaagt in de theoretische en praktische proeven. Bovendien moet je aanwezig zijn op de bijeenkomst die de proeven
voorafgaat.

Voorkennis
Houder zijn van het attest van technicus van controle en onderhoud van stookolietanks.

Bijkomende info
Dossierrecht:
Het dossierrecht waarvan de opbrengst rechtstreeks en integraal in het Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de technici op het veld wordt gestort,
wordt geheven ten laste van elke technicus die een aanvraag indient. Het dossierrecht bedraagt 144 euro en komt bovenop het inschrijvingsgeld van de cursus.

Dit dossierrecht wordt afzonderlijk gefactureerd (vrij van btw)

PROGRAMMA
Eerste bijeenkomst
herhaling van de wetgeving
rol van de erkende technicus
vereiste attesten invullen
een tank merken
tank en tanktoebehoren
overvulbeveiliging en lekdetektie
onderzoeken
dichtheidsonderzoek
water en slib
opsporen lekaanwijzingen
nieuwigheden en wijzigingen op vlak van technologie en wetgeving
sectorale afwijking op sommige van de Vlarem II-voorwaarden voor particuliere stookolietanks tot 20.000 liter
milieubeleidsovereenkomst gasolietanks voor verwarming van gebouwen.
Tweede bijeenkomst
schriftelijke proef
praktijkproef en lekdetectie in het trainingscentrum
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PRAKTISCH
2 sessie(s) vanaf maandag 15/06/2020 - Oostende

Lesdata voor Oostende vanaf maandag 15/06/2020

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

Syntra West Oostende

T: 078/353 653

Zandvoordeschorredijkstraat 73

Sofie@syntrawest.be

maandag 15/06/2020

18:30

20:00

8400 Oostende

maandag 22/06/2020

18:30

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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