AANMELDFORMULIER

Ondergetekende meldt zich aan voor het opleidingsprogramma van de Automotive Academy welke
verzorgd wordt door AutoNiveau en gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden en de opzegtermijn zoals
vermeld in deze aanmelding.
1.

Bedrijfsgegevens
Bedrijf:
Contactpersoon:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres contactpersoon:
Klantnummer (in te vullen door grossier):

2.

Factuurgegevens (alleen anders dan hierboven vermeld)
Bedrijf:
Contactpersoon:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaatsnaam:
MN werkgeversnummer:

3.

Deelname helpdesk
O Ja, deelname aan helpdesk

4.

Gratis

Gegevens deelnemer 1
Voorletters en achternaam:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Functie:
Geboortedatum:
APK pasnummer:

Automotive Academy

Geldig tot:

Opleidingen en Trainingen 2016

5.

Gegevens deelnemer 2
Voorletters en achternaam:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Functie:
Geboortedatum:
APK pasnummer:

6.

Geldig tot:

Gegevens deelnemer 3
Voorletters en achternaam:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Functie:
Geboortedatum:
APK pasnummer:

7.

Geldig tot:

Gegevens deelnemer 4
Voorletters en achternaam:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Functie:
Geboortedatum:
APK pasnummer:

Automotive Academy

Geldig tot:

Opleidingen en Trainingen 2016

Overeenkomst opleidingsprogramma
Het opleidingsprogramma namens de Automotive Academy wordt uitgevoerd door AutoNiveau B.V. en
bestaat uit de onderstaande onderdelen:
Opleidingsprogramma:

Het opleidingsprogramma bestaat uit toegang tot het Learning Management
Systeem, éénmalige niveautoets en per trainingsjaar 4 online trainingen en 4
praktijktrainingen van 1 dag inclusief lesmateriaal en lunch of avondeten.

Trainingen uit
opleidingsprogramma:

De trainingen met doelstelling en inhoud staan in de Automotive Academy
Opleidingsgids en worden indien nodig jaarlijks geactualiseerd. Per trainingsjaar
worden 4 online trainingen en 4 praktijktrainingen van 1 dag per deelnemer
aangeboden. De praktijktrainingen uit het opleidingsprogramma worden
uitgevoerd met Bosch diagnose apparatuur, hierdoor is de eerst te volgen
verplichte training voor deelnemers de training “Toepassen Bosch KTS en
ESI[tronic] 2.0”.

Learning
Management
Systeem:

In het Learning Management Systeem wordt middels een persoonlijke code
toegang geboden tot de niveautoets en online training, daarnaast zijn de NAW
gegevens van de deelnemer, de score van de niveautoets, het
opleidingsprogramma en trainingshistorie van de deelnemer opgeslagen.

Online niveautoets:

De online niveautoets bestaat uit een theoretische test met 8-15 vragen per
onderwerp uit het opleidingsprogramma. Het maken van de niveautoets duurt
ongeveer 1,5 uur, de uitslag van de niveautoets is leidend voor het persoonlijk
opleidingsprogramma van de deelnemer, per onderwerp wordt bij een score van
75% of hoger geen training geadviseerd in het persoonlijk opleidingsprogramma.
Indien de niveautoets niet binnen 4 weken wordt voltooid zal de deelnemer voor
alle trainingen uit het opleidingsprogramma worden ingedeeld.

Online training

Een online training duurt ongeveer 90 minuten, de training heeft afhankelijk van
de doelstelling 3 tot 4 blokken met tussentijdse controlevragen en wordt
afgesloten met een eindtoets bestaande uit 10 tot 15 meerkeuze-/selectievragen.
De online training dient als voorstudie waardoor de deelnemer met voorkennis
aan de praktijktraining kan deelnemen.

Kenmerken
praktijktraining:

In de praktijktraining wordt gestart met een korte evaluatie van de online training
en instructie voordat met de praktijk wordt gestart. In de praktijktraining met 4
voertuigen en of leermiddelen en 4 diagnosetesters wordt door de trainer op de
locatie van de Automotive Academy middels praktijkopdrachten het onderwerp
behandeld. Het maximum aantal deelnemers aan een praktijktraining is 12. Een
praktijktraining duurt ongeveer 7 uur inclusief pauzes en beslaat 2 dagdelen
ochtend-middag of middag-avond.

Lesmateriaal:

Het lesmateriaal bestaat uit een Powerpoint-presentatie, theorie- en of
praktijkopdrachten en een naslagwerk welke gedownload kan worden uit de
online training. Het lesmateriaal blijft intellectueel eigendom van de Automotive
Academy.

Kosten deelnemer:

De prijs voor het opleidingsprogramma is € 1.150,- (prijspeil 1 september 2015)
per deelnemer per trainingsjaar. In dit bedrag is het onbeperkt gebruik van de
helpdesk van AutoNiveau door de cursist tijdens de looptijd van deze
overeenkomst inbegrepen.

Niveautoets:

De niveautoets is inbegrepen in het opleidingsprogramma. Indien de niveautoets
niet voltooid wordt voor het verstrijken hiervan wordt het volledige
opleidingsprogramma gevolgd. Indien gewenst kan de niveautoets nogmaals
worden aangeboden, hiervoor worden de extra kosten van € 50,- doorbelast.
Een losse niveautoets zonder opleidingsprogramma wordt aangeboden voor
€ 150,- per deelnemer.
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Inflatiecorrectie:

Jaarlijks worden per 1 september prijzen en kosten geïndexeerd met de
inflatiecorrectie volgens Centraal Bureau voor Statistiek van het voorgaande
kalenderjaar.

Opzegtermijn:

De looptijd van de overeenkomst is één jaar en zal stilzwijgend worden verlengd
met telkens één jaar. In verband met de planning is de opzegtermijn van de
overeenkomst 4 maanden voor aanvang van het volgende trainingsjaar welke
start op 1 september. Bij uitdiensttreding waarbij er geen vervanger voor de
deelnemer komt hanteren wij drie maanden opzegtermijn i.v.m. met de planning.

Verhindering:

Bij verhindering van de ingeplande training kunt u tot 7 dagen voor aanvang van
de praktijkdag kosteloos verplaatsen voor een andere datum van dezelfde
training.

Trainingscoördinator:

Indien het bedrijf inzicht wil in de status van het opleidingsprogramma van de
deelnemers dan kan dit middels een extra rol “Trainingscoördinator” in de Online
Academy. De kosten hiervoor bedragen € 50,- per jaar.

Facturatie:

Facturatie aan deelnemer(s) of het bedrijf wordt gedaan door de grossier die de
opleidingen en trainingen van de Automotive Academy faciliteert.
Eénmalige betaling na akkoord overeenkomst voor het volledige bedrag.
Bedragen zijn exclusief btw.

Deelnemer verklaart akkoord te zijn met de leveringsvoorwaarden van AutoNiveau, gevestigd te
Berchvliet 18, 1046 CA Amsterdam. Deelnemer verklaart tevens kennis te hebben genomen van de
disclaimer, zoals vermeld op pagina 115 van de Automotive Academy trainingsbrochure 2016.

Plaats/datum:
Regio Manager
Automotive Academy
Handtekening:

Bedrijf:
Naam:
Handtekening:
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