
Deskundigheid door ervaringDeskundigheid door ervaring

Uitnodiging

HACCP-opleiding
Dr. Becher GmbH

Inschrijfformulier

Voor deelname aan de HACCP-opleiding in  
Sligro vestiging  
op                             om                 uur.

Stuurt u a.u.b. uw emailadres:  
naar het volgende emailadres:  
of geef het persoonlijk in uw vestiging af. 
 
Uw firmagegevens: 
Aanspreekpartner*: 
Telefoon*: 
Fax: 
E-Mail: 
Sligro klantnummer:* 
* belangrijk voor bevestiging.

HACCP-opleiding met certificaat

Ik neem op                          deel aan de opleiding 
om                  uur.  
A.u.b. max. 2 personen per firma sturen 
Naam deelnemer*: 
Functie in het bedrijf*: 
Naam deelnemer*: 
Functie in het bedrijf*: 

Wenst u informatie voor HACCP-opleiding op een 
later moment?  ja nee

Datum                                                    Handtekening



Laat u informeren!

Wij adviseren u graag!

Empfohlen vom  
Bundesverband der  
Lebensmittelkontrolleure e. V.

Ons nieuwe 
service concept

Geachte relatie,

Wij nodigen u/uw verantwoordelijke medewerker  
van harte uit voor onze

HACCP-opleiding 
 
 

Opleiding over de EU-Hygiëne Verordening (852-854/2004)  
door de fimra Dr. Becher

U be- of verwerkt levensmiddelen, die voor verkoop 
worden aangeboden. 
Verder betreft het de EU-Hygiëne Verordering, die 
Europees geldig is.

U heeft de gelegenheid om aan een omvangrijke 
opleiding met certificaat deel te nemen.

Gelijktijdig ontvangt u een handboek met checklisten 
en belangrijke bijlagen.
 
 

Deelname aan de opleiding verzoeken wij u om aan-
melding per inschrijfformulier. 

Wij kijken uit naar een positieve reactie

Met vriendelijke groeten
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