
 
 
 
 
 
 

 
WORKSHOP HERSTEL VAN COATING  

 
 
 

WORKSHOP TRAPPEN ACADEMIE: HERSTEL VAN COATING    

Omschrijving 
Transport- en montagewerkzaamheden kunnen beschadigingen veroorzaken aan de coating die op het 
product zit. Kleine beschadigingen kunnen zonder veel moeite worden bijgewerkt indien de juiste 
verwerking wordt nageleefd. Herkenning van het type materiaal en coating is daarbij essentieel om de 
reparatie op een acceptabele manier uit te voeren. In de workshop komen de volgende onderwerpen 
aan bod: 
 

 Materialenkennis ferro en non-ferro metalen 

 Herkenning van het conserveringssysteem 

 Bijwerken op locatie 

 Nabehandelen van de reparatie 
 
Voor wie is deze workshop bedoeld 
Uitvoerend personeel dat het product op locatie plaatst. 
 
Waar 
De locatie voor deze workshop: nader te bepalen. 
 
Wanneer 
De datum moet nog worden bepaald. 
 
Tijdsduur 
4 uur 
 
Kosten 
NTF-leden: € 125 ex-btw 
Niet-leden:  € 175 ex-btw 
Deze prijs is inclusief lunch en lesmateriaal. 
 
Aantal deelnemers 
Minimaal aantal deelnemers is 8 
 
Aanmelden 
info@trappenfabrikanten.nl 
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Persoonlijke Trainingstoelage (PTT 2016) 
 

Voor wie 

Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskosten van hun 
medewerkers. 
 

Maximale bijdrage 
50% van de scholingskosten van een medewerker, tot maximaal €750 per jaar.  
 

Voorwaarden 

1. De bijdrage moet vooraf worden aangevraagd.  
2. De bijdrage kan worden aangevraagd voor maximaal voor 15 werknemers of 30% van het 
 personeelsbestand.  
3. De bijdrage kan worden aangevraagd zolang er budget beschikbaar is OP=OP.  
4. De bijdrage kan alleen worden aangevraagd voor cursussen die door werkgever en werknemer zijn 
 vastgelegd in een Persoonlijk OpleidingsPlan (POP).  
 

Betalingsvoorwaarden 

 Declaratie vindt plaats na afloop van de cursus.  
 OOM kan tot een periode van 3 jaar nadat de cursus heeft plaatsgevonden het POP en het 
 betalingsbewijs van de factuur opvragen bij de werkgever. Dit gebeurt op basis van steekproeven.  
 

Uitzonderingen 
 Vanaf 1 maart kan er per bedrijf per categorie voor één werknemer een bijdrage worden 
 aangevraagd:  
 BHV/Brand  
 VCA  
 EHBO  
 Heftruck/Hijs en takel techniek  
 Code 95 
 Voor rijvaardigheidsbewijzen is de bijdrage alleen aan te vragen voor C, E achter C, E achter B , T 
 (trekker rijbewijs) en vaarbewijzen. Maximaal 300 bedrijven per jaar en maximaal 1 per bedrijf.  
 Certificeren en vormen van collegiaal opleiden komen niet in aanmerking voor een bijdrage.  
 

Hoe aanvragen? 
De PTT is aan te vragen via www.mijnoom.nl.  
 

Meer informatie 
Mail naar info@oom.nl of bel met telefoonnummer 0172-52 15 55 (maandag t/m vrijdag van 08.30 uur 
tot 17.00 uur). 
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