
Technische producttrainingen inschrijfformulier Versie 13-6-2019 

Inschrijfformulier Technische Producttrainingen NL 

Bedrijfsnaam : _________________________ Debiteurennummer : _________________________ 

Order-/referentienr. (VERPLICHT VELD, zonder uw nummer is de inschrijving niet geldig!) : _________________________ 

Postadres : _________________________ Postcode : _________________________ 

Plaats : _________________________ Telefoon : _________________________ 

Naam contactpersoon : _________________________ E-mail contactpersoon : _________________________

Naam cursist 1 : _________________________  E-mail cursist 1 : _________________________ 

Naam cursist 2 : _________________________ E-mail cursist 2 : _________________________ 

(De bevestiging wordt per e-mail naar de cursisten gestuurd.) 

o 

 TRNG-CTATS001 ATS Master, Basis, Titan Software, Toegangsverlening (2 dagen) 

ATS Advanced * 

 TRNG-CTATS005 ATS Advanced IP Inbraak, Toegangsverlening (2 dagen) 

 TRNG-CTATS007 ATS Advanced IP Toegangscontrole (1 dag) 
De cursist heeft onderstaande vereiste training gevolgd: (aankruisen indien ja)* 
 TRNG-CTATS005 ATS Advanced IP Inbraak, Toegangsverlening

Management Software * 

 TRNG-CTADV001 ATS Management Software ATS8600 (2 dagen) 
De cursist heeft één van de vereiste trainingen gevolgd: (aankruisen indien ja)* 
 TRNG-CTATS001 + 003ATS Master (Inbraak, Titan software, Toegangsverlening

en Toegangscontrole)
 TRNG-CTATS005 + 007 ATS Advanced IP (Inbraak, Toegangsverlening en

Toegangscontrole)

Analoge brandmeldpanelen 

 TRNG-CTFP005 Analoge Brandmeldsystemen, 2X Basis, Netwerk en IFAM interfacing (2 dagen)  

Multi User Downloader Software *  

 TRNG-CTADV002 Multi User Downloader software ATS855x (1 dag)  
Op aanvraag De cursist heeft één van de vereiste trainingen gevolgd: (aankruisen indien ja)* 

 TRNG-CTATS001 ATS Master (Basis, Titan software en Toegangsverlening)
 TRNG-CTATS005 ATS Advanced IP (Inbraak,Toegangsverlening)

 Video TruVision 

 TRNG-CTCCTV001 Video TruVision (1 dag) 
Op aanvraag

* De cursist heeft de vereiste voorkennis, zoals beschreven in “Technische producttrainingen”.



Technische producttrainingen inschrijfformulier Versie 13-6-2019 

 Communicatie 

 TRNG-CTCOMM003 TCP/IP communicatie voor IFS netwerkproducten (2 dagen) 
Op aanvraag

Toegangscontrole 

 TRNG-CTCOE001 TruPortal Toegangscontrole training (1 dag) 
Op aanvraag

Inbraak detectie 

 TRNG-CTDET0001 Inbraak detectietraining (1 dag) 
Op aanvraag

Perimeterdetectie 

 TRNG-CTCOMM003 Perimetrie training (1 dag) 
Op aanvraag

Voorkeursdatum :  _____ - _____ - _____ 

Voorkeurplaats :  Weert    

 Capelle a/d IJssel

 Amersfoort

Datum :  ___________________________  

Plaats :  ___________________________ 

Handtekening :  ___________________________ 

Kosten  
De kosten voor een Classroom training bedragen per persoon € 105,00 per dag, € 65,- per halve dag.  

Na ontvangst van het door u compleet ingevulde inschrijfformulier, wordt u ingeschreven voor de gewenste cursus. 
Direct na aanmelding ontvangen de contactpersoon en de cursist (vermeld op het inschrijfformulier) van ons 
een bevestiging per e-mail met routebeschrijving.  
Indien inschrijving voor een bepaalde cursus niet meer mogelijk is, wordt u hierover door ons geïnformeerd. Ook 
wanneer een training niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen, zullen wij u hierover tijdig informeren. 

Voor de annuleringsvoorwaarden verwijzen we u naar de algemene voorwaarden over trainingen op de website. 

Inschrijvingen alleen mogelijk via inschrijfformulier. Drukfouten en wijzigingen blijven voorbehouden. 

Gelieve dit formulier te e-mailen naar: training.benelux@fs.utc.com 

Wij wensen de cursisten alvast een prettige en leerzame training. 

mailto: training.benelux@fs.utc.com
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