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DETAILS EERSTVOLGENDE CURSUS:
- Datum:

donderdag 8 oktober 2020

- Tijden:

8:30 uur – circa 17:00 uur

- Cursuslocatie: Opleidingsgebouw, Gildenstraat 27 in Doetinchem
- Cursusleiding: Veiligheidskundige van Saluvit Opleiding & Training
- Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 10 cursisten
- Prijs:

€ 249,50, exclusief BTW (inclusief boek en catering)

- Facturatie:

geschiedt door Evolon Partner in Scholing
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