
 
 

* In het kader van het aangeboden keuzedeel, arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening, is deelname aan de cursussen BHV, C1, EHBO en VCA verplicht  
(zie blad 2). De werkgever ontvangt hiervoor een aparte factuur. De kosten hiervan staan vermeld in de Studiegids. 

 

INSCHRIJFFORMULIER 

☐ Entreeopleiding, specialisatie Bitumineus en Kunststof Dakdekken 

☐  Basisberoepsopleiding Dakdekker, specialisatie Bitumineus en Kunststof Dakdekken* 

☐ Beroepsopleiding Allround Dakdekker, specialisatie Bitumineus en Kunststof Dakdekken 

☐ Opleiding Kaderfunctionaris, specialisatie Bitumineus en Kunststof Dakdekken 

FAXEN NAAR  : TECTUM, STICHTING VOOR DAKVAKMANSCHAP 030 601 82 89 
E-MAILEN NAAR  : INFO@TECTUM.NL 

 

WERKGEVER 

Naam werkgever : Klik hier als u tekst wilt invoeren.  BIKUDAK CAO : ☐  Ja / ☐  Nee 

APG-nummer : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Contactpersoon : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Leermeester : Klik hier als u tekst wilt invoeren.  Begeleidend vakman : Klik hier als u tekst wilt invoeren.  

Bezoekadres : Klik hier als u tekst wilt invoeren.  Postcode/plaats   : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Postadres : Klik hier als u tekst wilt invoeren. Postcode/plaats   : Klik hier als u tekst wilt invoeren.  

Telefoonnummer : Klik hier als u tekst wilt invoeren. Faxnummer   : Klik hier als u tekst wilt invoeren.  

E-mailadres : Klik hier als u tekst wilt invoeren. Homepage   :  http://www.Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

LEERLING-DAKDEKKER 

Achternaam : Klik hier als u tekst wilt invoeren. Geslacht : Kies een item. 

Voorletters : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Voornamen voluit : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Roepnaam : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

E-mailadres : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Adres : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Postcode / woonplaats : Klik hier als u tekst wilt invoeren.  /Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Telefoonnummer : Klik hier als u tekst wilt invoeren.Mobiele telefoonnummer :Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Geboortedatum : Klik hier als u een datum wilt invoeren. 

Geboorteplaats : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Burgerlijke staat : Kies een item. Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Nationaliteit : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Anderstalig : Kies een item. Zo ja, welke taal :Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

BSN : Klik hier als u tekst wilt invoeren.         APG-nummer     : Klik hier als u tekst wilt invoeren.  

Identiteitsbewijs : Kies een item.  (s.v.p. kopie meesturen) 

Nr. identiteitsbewijs : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

In bezit van diploma's : Kies een item. (indien 'ja', s.v.p. kopie bijvoegen) 

 

GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS (INDIEN MINDERJARIG) 

Achternaam : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Voorletters : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Adres : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Postcode / woonplaats : Klik hier als u tekst wilt invoeren. /Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Telefoonnummer : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

Handtekening leerling-dakdekker Handtekening ouder/voogd Handtekening werkgever 

  (indien minderjarig) 

 ________________________   _____________________________   _____________________  

 

Datum: __________________  Datum: _______________________  Datum: _______________  



 
 

 
 

 
 
Op alle aanmeldingen zijn de Algemene Voorwaarden van TECTUM van toepassing. Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier geeft u aan 

bekend te zijn en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Indien gewenst,  

kunt u deze opvragen bij het secretariaat van TECTUM voor Dakvakmanschap op telefoonnummer 030 601 81 50. 
 

 

 
AANMELDINGSFORMULIER CURSUSSEN KEUZEDEEL – REGULIERE LEERLINGEN BBL 
 
 
IN TE VULLEN BIJ AANMELDING REGULIERE LEERLING-DAKDEKKER 

 

 

Naam leerling-dakdekker: Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

 

CURSUSGEGEVENS 

 

 

Aanmelding 

Ja/ Nee *) 

Cursuscode Cursustitel Aantal dagen 

 

Kies een item. 

 

 

C1 

 

Gezond en Veilig werken op het Dak 

 

1 

 

Kies een item. 

 

 

C4 

 

BHV-Dak 

 

2 

 

Kies een item. 

 

 

C7 

 

VCA Basisveiligheid 

 

2 

 

*) Indien nee, dan dient een geldige kopie van het behaalde diploma / certificaat bij de aanmelding meegeleverd te worden. 

 

Indien voldaan wordt aan alle voorwaarden, is de subsidieregeling BIKUDAK op deze cursusdagen van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

Datum: Handtekening voor akkoord: 

 

 

 

_____________________                                                 ____  ___________________________ 

 


