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Opleidingsovereenkomst  
 
 
De cursus en training is een (theoretisch) opleiding om te mogen werken (en verwerken) met het 
totaalconcept Infinity Repair.  
Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld die de leidraad vormen voor de cursus en training welke 
afgesloten wordt met een theoretische toetsing. Indien de toets met goed gevolg wordt afgerond zal 
de deelnemer een certificaat ontvangen van Infinity Repair BV.  
De opleidingslocatie is Kouwe Hoek 6 te Waddinxveen. 
  
 
De ondergetekenden: 
       
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Infinity Repair B.V., gevestigd te 

Waddinxveen, aan Kouwe Hoek 6, hierna te noemen: ”IR”, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door Nico Heijmen, directeur, 

 
2.      Rechtspersoon   :  

Naam organisatie  :  
Naam vertegenwoordiger :  
Adres    :  
Postcode   :  
Plaats    :  
BTW nummer   :  
 
 hierna te noemen: “cursist”,  

 
Gezamenlijk hierna te noemen: partijen 
 
Verklaren een opleidingsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden en 
bedingen: 
 
Artikel 1 
IR en Cursist komen overeen dat er tussen partijen een opleidingsovereenkomst wordt gesloten. IR 
verplicht zich in dit kader aan medewerkers van Cursist een opleiding aan te bieden in het kader 
waarvan bij goed gevolg een certificaat “Werken met totaalconcept Infinity Repair” wordt behaald.  
 
Cursist is gerechtigd de medewerkers de opleiding te laten volgen waarvan de namen hierna worden 
opgenomen. Cursist heeft het recht de deelnemers te vervangen door anderen.  
  
Deelnemers; 
 

Naam werknemer :  
Functie   : 
Geboortedatum  :  Geboorteplaats:   
Woonadres  : 
Postcode  : 
Plaats   : 
 
Werken met  / verwerker van het totaalconcept (doorhalen wat niet van toepassing is) 
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Naam werknemer :  
Functie   : 
Geboortedatum  :  Geboorteplaats:   
Woonadres  : 
Postcode  : 
Plaats   : 
 
Werken met  / verwerker van het totaalconcept. 
 
Naam werknemer : 
Functie   : 
Geboortedatum  :  Geboorteplaats:   
Woonadres  : 
Postcode  : 
Plaats   : 
 
Werken met  / verwerker van het totaalconcept. 
 
Naam werknemer : 
Functie   : 
Geboortedatum  :  Geboorteplaats:   
Woonadres  : 
Postcode  : 
Plaats   : 
 
Werken met  / verwerker van het totaalconcept. 
 

Aantal freesmallensets mee te leveren: …. sets ( Prijs per set € 830,00 excl. btw) 
 
Opleidingsdag: vrijdag 
 
 
Artikel 2 
Men komt in aanmerking voor de opleiding indien men voldoet aan de onderstaande voorwaarden: 

a) Aantoonbaar d.m.v. certificaat vak bewijs timmerman niveau II (of gelijkwaardig). Van belang 
is aantoonbaar te maken het werken met elektrisch handgereedschap waaronder 
bovenfrees; 

b) Deelnemer dient een certificaat te kunnen overhandigen “Houtrenovatie, verwerken pasta 
reparatie” of gelijkwaardig. Het certificaat dient van een gerenommeerd en gecertificeerd 
verlijmingssysteem te zijn. 

c) Indien niet aan artikel 2 a) en b) wordt voldaan maar een aantoonbare praktijkervaring 
(onderhoud, renovatie) van minimaal 5 jaar kan worden overlegd. 

 
Artikel 3 
De kosten van de opleiding bedragen € 500,00 exclusief BTW per deelnemer.  
De opleidingskosten zijn als volgt gespecificeerd; 
 

 Cursus, inschrijfgeld, licentie t.b.v. digitalisering en benodigdheden training 
 Theoretische toets en certificaat 
 Koffie, thee, lunch en na afloop drankje zijn inclusief. 
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De kosten van de opleiding worden door IR vooraf in rekening gebracht en dienen voor 
aanvang van de cursus te zijn voldaan.   
  
Artikel 4 
De opleiding van Infinity Repair wordt afgesloten met een theoretische toets. De toets wordt met 
goed gevolg afgesloten als de deelnemer: 

a) Het minimaal aantal goede antwoorden heeft ingevuld. 
b) Duidelijk en herkenbaar het examenformulier heeft ingevuld 
c) De regels, voorwaarden en aanwijzingen van de afnemer heeft opgevolgd     

 
 
Artikel 5 
De deelnemer geeft bij de inschrijving van de cursus aan of hij/zij verwerker wordt. Alleen deze 
cursisten ontvangen (na goed gevolg van de toets) een certificaat met vermelding “werken en 
verwerken met het totaalconcept Infinity Repair”. Deze geeft recht geeft op een licentie met een 
verwerkingsmogelijkheid (uitvoering) van deelvervanging. 
 
Deelnemers zoals calculatoren, werkvoorbereiders e.d. ontvangen na met goed gevolg afgelegd 
examen een certificaat met vermelding “werken met het totaalconcept Infinity Repair”.  
 
 
Artikel 6 
De cursus en training is een opleiding om verantwoord met het totaalconcept van  
Infinity Repair te kunnen werken/verwerken. De opleiding volgt de richtlijnen van Infinity Repair 
BV. 
 
De beoordeling of een deelnemer kan en mag deelnemen aan de cursus en training en of  
gecertificeerd wordt ligt ter beoordeling van de directie van Infinity Repair BV.  
 
Bij verhindering dient u zich tenminste 24 uur van te voren af te melden. Wanneer dit niet het 
geval is, zullen de kosten in rekening worden gebracht. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 
 
Waddinxveen,     Plaats  :  
      Datum  : 
      Handtekening : 
 
 
 
        
   
Drs. N.T.J. Heijmen MMI   Naam  :  
Namens Infinity Repair B.V.   Bedrijf  :  
       
         

 

 


