
Abonnementsformule 
Sociale actualiteit 2016 
Beste, 

Ook in 2016 houdt EASYPAY GROUP u op de hoogte van al het nieuws op het vlak van de sociale 
actualiteit. 

Onze opleidingen sociale actualiteit vinden plaats op meerdere locaties.  In praktische sessies van 
een tweetal uren bespreken we de nieuwigheden en actuele items op sociaal vlak en stellen we 
praktijkgerichte oplossingen voor. Afhankelijk van de sociale actualiteit wordt ook telkens een centraal 
thema in de kijker gezet. De agenda wordt op voorhand bekendgemaakt via onze website. Wij bezorgen u 
eveneens een uitnodiging per mail.

De sessies van 2016 vinden plaats in februari, april, juni, september en november. De locaties zijn 
Meulebeke, Gent, Grobbendonk en Aarschot. 

Ook geven wij u de mogelijkheid om eventuele vragen of moeilijkheden op voorhand mee te delen aan 
de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay-group.com). In de mate van het mogelijke worden deze 
behandeld in de volgende opleiding. Op deze wijze kunnen we nog beter inspelen op uw bezorgdheden.

Overtuig uzelf en neem alvast deel aan de sessie Sociale actualiteit van 
februari 2016! Indien u nadien nog inschrijft voor het abonnement, 
wordt de prijs van de sessie van februari in mindering gebracht van 
de abonnementsprijs.

Met vriendelijke groeten 
EASYPAY GROUP

EASYPAY GROUP
I N N O V A T I O N  I N  H R

Wenst u een abonnement waardoor u een fikse prijskorting geniet? 
Schrijf u dan in voor alle sessies van 2016 vóór 29 februari 2016!  Als 

klant van EASYPAY GROUP betaalt u slechts 760 EUR voor 5 sessies (niet-
klanten betalen 880 EUR), dat betekent een korting van maar liefst 20%!

of

U kan zich voor iedere sessie afzonderlijk inschrijven via:  
www.easypay-group.com/opleidingskalender  

(220 EUR voor niet-klanten en 190 EUR voor klanten) 

mailto:jur_opleidingenactua%40easypay-group.com?subject=Vraag%20sociale%20actualiteitsopleiding
http://www.easypay-group.com/opleidingskalender/


Abonnementsformulier 
Sociale actualiteit 2016 

Ik, ondergetekende

Naam + Voornaam:  ..................................................................................................................................................................................................

Functie:  ........................................................................................................................................................................................................................

Onderneming:  ...........................................................................................................................................................................................................

Ondernemingsnummer:  ........................................................................................................................................................................................

Adres:  ............................................................................................................................................................................................................................

Klantnr:  .........................................................................................................................................................................................................................

Aantal deelnemers: ..................................................................................................................................................................................................

Wens een abonnement af te sluiten voor de 5 sessies Sociale Actualiteit 2016 en geniet een  
korting van 20% (totaalprijs abonnement: 880 EUR voor niet-klanten en 760 EUR voor klanten).

Grobbendonk 
Hotel Aldhem 
Jagersdreef 1 
2280 Grobbendonk

Gent 
EASYPAY GROUP  
Hélène Dutrieulaan 10/301  
9051 Sint-Denijs-Westrem

Meulebeke 
EASYPAY GROUP 
Nijverheidsstraat 16 
8760 Meulebeke

Leuven 
‘t Wit Toreke 
Ter Heidelaan 97 
3200 Aarschot

Datum: .........................................  Handtekening: ..................................................................................................................................

 

Gelieve ons het inschrijvingsformulier terug te willen overmaken:
• per fax: 051/48.69.13
• per mail: info@easypay-group.com
• per post: EASYPAY GROUP, Nijverheidsstraat 16, 8760 Meulebeke

Meerdere abonnementsformules: Het voordeeltarief van de abonnementsformules voor de sessies Sociale Actualiteit is niet combineerbaar met eventuele 
andere abonnementsformules.
Attesten: U kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan deze informatiesessie. 
KMO-portefeuille: EASY SERVICES is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch 
worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer 
maken op een subsidie voor deze opleiding.
Annulatie: In geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega of deelnemen op een andere locatie. Indien er niemand van uw bedrijf 
aanwezig is, zal er geen terugbetaling zijn van de prijs van de sessie.

Eventuele wijzigingen aan de locaties zullen u tijdig worden overgemaakt.

mailto:info@easypay-group.com

