#120373

#CV, SANITAIR EN ENERGIE

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

HERNIEUWEN CERTIFICAAT GI EN GII (VROEGER G1, G2 EN G3)

€ 326,70 incl. BTW

HERNIEUWEN VAN UW ERKENNING GI (ATMOSFERISCHE EN CONDENSERENDE TOESTELLEN) ÉN GII
(VENTILATORGASBRANDERS)

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Indien je slaagt in de proef wordt je attest verlengd met 5 jaar.
Retributie
Nieuwe retributieregeling sinds 1 januari 2020: jaarlijkse betaling toezichtsretributie.
Je betaalt de jaarlijkse toezichtsretributie een eerste keer in het jaar nadat je de erkenning hebt verkregen.
Wegens het persoonlijk belang, ontvang je een overschrijvingsformulier met betalingsmededeling en het te betalen bedrag op jouw oﬀiciële thuisadres uit het
rijksregister.
https://omgeving.vlaanderen.be/retributies-erkenningen

Introductie
Vervalt binnenkort je erkenning van GI en ben je eveneens in het bezit van een erkenning GII?
Dan is dit de juiste hernieuwing voor jou.
Opgelet: Vernieuw je het certificaat dan wordt je attest verlengd voor 5 jaar vanaf de vervaldatum van je erkenning GI.

Omschrijving
Als je certificaat in het eerstkomende jaar vervalt, kun je bij Syntra West deelnemen aan de informatiesessies en examens om het te hernieuwen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Personen van wie het de erkenning GI binnen het jaar vervalt of reeds vervallen is, én die bovendien over een erkenning GII beschikken.

Voorkennis
In het bezit zijn van een erkenning GI (atmosferische en condenserende toestellen) en een erkenning GII (ventilatorgasbranders).

Toelatingsvoorwaarden
Het certificaat vervalt binnen het jaar.

Methodologie
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

PROGRAMMA
hernieuwing onderhoud

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 2

#120373

hernieuwing wetgeving
verwarmingsaudit
hernieuwing veiligheidseisen
checklist + tabellen
update GII

PRAKTISCH
2 sessie(s) vanaf dinsdag 14/06/2022 - Oostende

Lesdata voor Oostende vanaf dinsdag 14/06/2022
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 14/06/2022

18:30

22:00

dinsdag 21/06/2022

18:30

22:00

Locatie

Contact

Syntra West Oostende

T: 078/353 653

Zandvoordeschorredijkstraat 73

Sofie@syntrawest.be

8400 Oostende

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Oostende vanaf woensdag 10/11/2021
Datum

Startuur

Einduur

woensdag 10/11/2021

18:30

22:00

woensdag 17/11/2021

18:30

22:00

Locatie

Contact

Syntra West Oostende

T: 078/353 653

Zandvoordeschorredijkstraat 73

Sofie@syntrawest.be

8400 Oostende

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Marc Decat

Is zelfstandig installateur sedert 1989 zowel in particuliere als industriële toepassingen en docent Syntra West sedert 1987.
Is in het bezit van de erkenningen technicus vloeibare brandstof (stookolie), gasvormige brandstof (GI en GII), verwarmingsaudit boven de 100 kW.
Maakt deel uit van de beroepscommissies Syntra Vlaanderen voor het opstellen van trajecten, cursussen en ppt. en van het overlegplatform Vlaamse Overheid
LNE departement Omgeving.
Hij is hoofdauteur, coördinator van het handboek "De Gastechnicus", coauteur van diverse handboeken, cursussen verwarming uitgegeven door het FVB
(Fonds voor vakopleiding in de bouw) en freelance auteur voor diverse gerelateerde tijdschriften.
Heeft een ruime kennis ivm gebouwen uit zijn opleiding ingenieur bouwkunde.
Is technisch adviseur bij Bouwunie Technieken.
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