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Praktische informatie 
 

 
Locatie vorming 

Thomas More 

Molenstraat 8 

2018 Antwerpen 

 

Lees hier meer over het parkeerbeleid in de buurt en bekijk onze routebeschrijving. 

 

Contact 

 

 

 

 

Inschrijven 

 Je schrijft je altijd in via onze online kalender. Dit kan tot 7 dagen voor de vorming. Je 

bent vanaf dan definitief ingeschreven. 

 

 Je krijgt onmiddellijk een automatische bevestiging van je inschrijving met onze 

facturatiegegevens.  

 

 Betalen doe je binnen de 10 dagen na inschrijven. 

o In het vakje 'Opmerkingen' van de online kalender kan je een factuur 

aanvragen. Je betaalt het inschrijvingsgeld dan na ontvangst van de factuur.  

o In hetzelfde vakje 'Opmerkingen' geef je eventueel aan dat je wenst te betalen 

via de KMO-portefeuille. De vormingen van Code komen hiervoor in 

aanmerking. 

 

 Ongeveer een week voor de vorming krijg je een herinneringsmail met daarin alle 

praktische informatie. 

 

 Je krijgt een attest van deelname na de vorming. 

Annuleren 

 Je kunt kosteloos annuleren tot 30 dagen voor de start van de vorming. 

 

 

 Code, expertisecentrum voor ontwikkeling en leren 

Thomas More 

Jozef De Bomstraat 11 | BE-2018 Antwerpen 

Tel. + 32 (0)3 241 08 09 | code@thomasmore.be 

www.code.thomasmore.be 
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www.code.thomasmore.be 

http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/parkeren_campus_sanderus_antwerpen.pdf
http://www.code.thomasmore.be/contact/contactgegevens
http://www.code.thomasmore.be/kalender
http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille
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 Annuleer je minder dan een maand op voorhand, dan betaal je de helft van het 

inschrijvingsgeld. 

 

 Annuleer je minder dan een week op voorhand, dan betaal je het volledige 

inschrijvingsbedrag. 

 

 Kom je niet opdagen tijdens een vorming zonder annuleren, dan betaal je eveneens 

het volledige inschrijvingsbedrag. 

 

 Als je een vormingsreeks onderbreekt of stopzet, of als je een sessie afwezig bent, is 

er geen prijsvermindering of terugbetaling van het inschrijvingsgeld mogelijk. 

 

 Jouw inschrijving kan steeds overgenomen worden door een collega. Stuur hiervoor 

een e-mail naar sean.vandenbrande@thomasmore.be.  

Code heeft het recht om bij onvoldoende inschrijvingen of onvoorziene omstandigheden een 

vorming te annuleren of te verplaatsen. In dit geval brengen we je minstens twee dagen op 

voorhand op de hoogte en betalen we het volledige inschrijvingsgeld terug. 

Prijzen en kortingen 

Studenten van Thomas More krijgen 30% studentenkorting. Vul hiervoor je studentennummer 

in bij 'Opmerkingen' in onze kalender en breng je studentenkaart mee naar de vorming. 

 

Aantal uur vorming Standaardprijs Studenten Thomas 

More 

3u € 50 € 35 

4u € 60 € 42 

7u € 90 € 63 

3 x 3u € 140 € 98 

Volg je zowel in de voormiddag als in de namiddag een vorming georganiseerd door Code, 

dan betaal je 90 euro in plaats van 2x 50 euro. De infoavonden van Code zijn gratis. 

We geven groepskortingen aan organisaties die 10 of meer medewerkers inschrijven voor: 

 verschillende vormingen = 15% korting 

 eenzelfde vorming = 20% korting 

Wens je deze groepskorting, stuur dan eerst een e-mail naar 

sean.vandenbrande@thomasmore.be.  

In beide gevallen is deze korting alleen geldig voor de vormingen in het open aanbod 

georganiseerd door Code.  

mailto:sean.vandenbrande@thomasmore.be
mailto:sean.vandenbrande@thomasmore.be
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Voor congressen, symposia of vormingen in samenwerking met andere partners gelden 

andere afspraken. 

Eten en drinken  

In de voor- en namiddag voorzien we een korte pauze met koffie, thee en water.  

Volg je een volledige dag vorming, dan voorzien we een broodjeslunch (inbegrepen in de 

prijs).  

De middagpauze is voorzien van 12u30 tot 13u30. 

Foto’s 

Code neemt regelmatig foto’s tijdens een vorming. Wil je niet dat we jouw foto gebruiken, 

spreek dan onze medewerker aan voor of na de vorming of tijdens de pauze(s). 


