
   
 

 

Deelnemer: 
 

Functie: Geboortedatum: 
 

E-mail: Tel: 
 

GSM: 
 

Naam onderneming (Factuur wordt op dit bedrijf aangemaakt): Ond. nr.: 
 

Adres: Nr.: 
 

Postcode: Stad: 
 

Aantal fte’s: Sector: 
 

 
 

Schrijft zich in voor Plato Ondernemers 2018 (voor ondernemers/bedrijfseigenaars): 
Geef uw voorkeur voor de groepen die u interesseren. De uiteindelijke groepsindeling wordt 
mee bepaald door de ingevulde nulmeting, dit om de groepen kwalitatief te kunnen 
samenstellen. 
 

 Plato Ondernemers  
❑ Plato Ondernemers (2jr) 
❑ Doorstart (1jr) 
❑ Plato Ondernemers Regio Hageland (2jr) 
❑ Plato Ondernemers Regio Zenne-Pajot (2jr) 
❑ Plato Ondernemers XL (2jr) 
❑ Plato Ondernemers LADIES (2jr) 
❑ Plato Next Generation – Familiebedrijven (2jr) 
❑ Plato Ondernemende Koppels (2jr) 
❑ Plato Explore – Jong Ondernemerschap (1jr) 
 
 

Schrijft zich in voor Plato Experten 2018 (voor kaderleden, leidinggevenden en professionele medewerkers): 
❑ Plato Ondernemers Business Process Management (1jr) 
❑ Plato Ondernemers Leiderschap (1jr) 
❑ Plato  Ondernemers HR (1jr) 
❑ Plato Ondernemers Sales & Marketing (1jr) 
❑ Plato Ondernemers CFO/Strategic Financial Management (1jr) 
 

En investeert (excl. btw): 
1-jarig Plato traject: 
❑ Plato-deelname: € 1.235  
❑ Plato-deelname  als Voka-lid: €  950 

 

2-jarig PLATO traject 
❑ Plato-deelname: € 2.470  
❑ Plato-deelname als Voka-lid: € 1.899 
 
 
Naam, handtekening & datum: 
 
 
 

 
 
Annulatievoorwaarden 
U bent ingeschreven vanaf het moment dat wij een ondertekend inschrijvingsformulier van u ontvangen. Dat geldt meteen als officieel inschrijvingsbewijs. Vanaf het 
moment van inschrijving gelden de volgende  annulatievoorwaarden: 

- Annuleren kan enkel schriftelijk (per e-mail of aangetekend schrijven) en dit tot 7 werkdagen voor de Kick-off.  Nadien blijft het volledige inschrijvingsbedrag van het traject verschuldigd. 

- Indien u verhinderd bent het traject te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega.  U meldt dit via e-mail vóór de start van het traject. 

- Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant behoudt het recht om gedurende te allen tijde het traject te annuleren of wijzigen indien de omstandigheden ons ertoe dwingen.  

- Indien u verhinderd bent het traject te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega. U meldt dit via e-mail vóór de start van het traject. 

 
Onze PLATO-trajecten stimuleren onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling. Dat kan enkel gebeuren in een open context en vertrouwelijke omgeving met 

voldoende deelnemers. Voka behoudt zich dan ook het recht om een PLATO-groep te annuleren wegens te weinig deelnemers (minimum 10) of te wijzigen 

indien de omstandigheden ons ertoe dwingen.. Als er zich binnen de groep concurrentie voordoet, dan wordt de deelname van het concurrerende bedrijf 

voorgelegd aan de reeds ingeschreven deelnemer, die het recht heeft om een deelname omwille van concurrentiebeding en vertrouwelijke informatie te  

weigeren. 
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