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Aanmeldingsprocedure  cursisten 
Voor het aanmelden van cursisten hanteren wij twee uitgangspunten: 

1. Duidelijkheid 
2. Snelheid 

Wij bieden u daarbij twee mogelijkheden.  

Aanmelden via de website 
Wij proberen het u als klant zo eenvoudig mogelijk te maken, om kandidaten bij ons aan te melden. Dus 
proberen wij te voorkomen, dat u omslachtige aanmeldingsprocedures moet toepassen, ingewikkelde 
formulieren moet invullen, of informatie welke bij ons reeds bekend is, opnieuw moet invoeren. Via onze 
website kunt u aanmeldingen snel en eenvoudig doorgeven. Hierbij wordt voldaan aan de richtlijnen welke ons 
door het examenbureau worden opgelegd. 

Het aanmeldingsscherm is zodanig ontworpen, dat wij op grond van uw informatie de juiste gegevens 
ontvangen en het voor ons volledig duidelijk is wat de bedoeling is.  

Onze opleidingscoördinator zal u altijd persoonlijk per e-mail laten weten of uw aanmelding is ontvangen. 
Zodra uw aanmelding door ons is ontvangen, zullen wij er zorg voor dragen dat de studiematerialen, 
cursusinformatie e.d. zo snel mogelijk worden toegestuurd.  

Indien er van onze kant nog vragen zijn, dan nemen wij contact met u op.  

Aanmelden via e-mail 
Aanmelden via de website is handig wanneer u slechts één of enkele deelnemers wilt aanmelden. Indien u 
meerdere deelnemers b.v. voor een in-company training, zou willen aanmelden dan kunt u dat ook altijd per e-
mail doen, waarbij de kandidaat gegevens bij voorkeur in een Excel overzicht worden doorgegeven. Dit maakt 
het voor ons eenvoudiger om de gegevens over te zetten naar onze cursusadministratie en wordt voorkomen, 
dat er fouten worden gemaakt in het vastleggen van de gegevens. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor het 
sjabloon te gebruiken dat u kunt vinden op: www.vcavca.nl/pdf/Aanmeldingslijst-excel.xlsx.  

LET OP:  
Voor alle aanmeldingen welke < 24 uur voor het examen worden gedaan, zijn wij genoodzaakt om Eur 20,-- 
extra administratiekosten in rekening brengen.  Wij moeten de kosten voor spoedaanmeldingen volledig 
afdragen aan ons examenbureau. 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze administratie op tel. nr. 0513 65 44 62. 

 


