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Vaktrainingen 
 

 
 
Vaktrainingen  
Het op de juiste manier installeren van een glasfilm is zeer belangrijk. Of het nu gaat om ramen van voertuigen, gebouwen of 
een woning. Ons bedrijf werkt samen met de montagespecialisten van CD Design Glasfolie. Samen met hen informeren en 
leren wij u graag (over) de nieuwste montage technieken.  
 
Onze vaktrainingen worden op individuele basis of in een kleine groep gegeven. Uiteraard ontvangt iedere deelnemer aan 
het einde van de vaktraining een certificaat.  
 
De architectural vaktrainingen kunnen eventueel ook op locatie worden gegeven in combinatie met een project (alleen 
interior windowfilms). SPF biedt geen garantie op de installatie van de verschillende glasfilms. Het gaat immers om een 
vaktraining.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Programma automotive en architectural training 
08.30 uur    : ontvangst bij SPF of op locatie 
08.45 uur - 09.45 uur  : start en theorie  
09.45 uur - 12.30 uur : voorbereidingen en installatie  
12.30 uur - 13.00 uur : lunch pauze  
13.00 uur - 16.00 uur  : installeren van de glasfilm  
16.00 uur – 16.30 uur : tips en tricks 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
We verzoeken u rekening te houden met onderstaande punten: 
 

 De kosten van het gekozen trainingspakket dienen vóór aanvang van de vaktraining te zijn bijgeschreven op onze 
bankrekening of contant betaald te worden op de cursusdag; 
 

 Vaktrainingen die op locatie worden georganiseerd zijn excl. reiskosten à 0,45ct/km; 
 

 Solar Protection Films (SPF) verleent géén garantie op de installatie van de verschillende filmtypes tijdens een 
vaktraining en is ook niet aansprakelijk voor eventuele garanties, claims of klachten van het eindresultaat aan 
voertuigen, gebouwen of andere oefenobjecten welke tijdens een vaktraining zijn ingezet en/of gebruikt. 
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Vaktrainingen automotive (1) 
 

                     
 
NIEUWE RELATIES 
 

Trainingspakket automotive individueel ( max 2 personen ) 
 

 PAKKET A* ( met het zelf op maat maken )  
1-daagse vak-training, voor het vakkundig installeren van zonwerende glasfilms op zijruiten en achterruiten van voertuigen 
 

Inclusief startpakket: 
 3 rollen 20” (50.8cm) automotive film, serie en kleur naar keuze 
 Cursusmateriaal voor 1 voertuig 
 1x toolset automotive GT1000 
 1x showroomdisplay balie SPF10002M 
 1x marketing- en promotie set ( gadgets, garantiecertificaten, posters, samplebooks, banner, enz.) 

 

* 450,00 retour bij afname van 2.500,00  of meer aan Madico producten excl. de kosten van de vak-training binnen 1 jaar na 
datum van de vak-training ( zie ook onze algemene voorwaarden ) 

Kosten pakket A: 1.275,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Trainingspakket automotive individueel ( max 2 personen ) 
 

 PAKKET B* ( met voorgesneden DIY set ) 
1-daagse vak-training, voor het vakkundig installeren van zonwerende glasfilms op zijruiten en achterruiten van voertuigen 
 

Inclusief startpakket: 
 1 rol 20” (50.8cm) automotive film, serie en kleur naar keuze 
 1 DIY set voor het cursusvoertuig 
 1x toolset automotive GT1000  
 1x showroomdisplay balie SPF10002M 
 1x marketing- en promotie set ( gadgets, garantiecertificaten, posters, samplebooks, banner, enz.) 

 

* 350,00 retour bij afname van 1.500,00  of meer aan Madico producten excl. de kosten van de vak-training binnen 1 jaar na 
datum van de vak-training ( zie ook onze algemene voorwaarden ) 

Kosten pakket B: 925,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Trainingspakket automotive individueel ( max 1 persoon) 
 

 PAKKET C* ( met MACS software, klant dient wel een snijplotter te hebben) 
1-daagse vak-training, voor het vakkundig installeren van zonwerende glasfilms op zijruiten en achterruiten van voertuigen 
 

Inclusief startpakket: 
 1 rol 20” (50.8cm) automotive film, serie en kleur naar keuze 
 1 DIY set voor het cursusvoertuig via MACS programma 
 1x toolset automotive GT1000  
 1x showroomdisplay balie SPF10002M 
 1x marketing- en promotie set ( gadgets, garantiecertificaten, posters, samplebooks, banner, enz.) 

 

* 250,00 retour bij afname van 1.500,00  of meer aan Madico producten excl. de kosten van de vak-training binnen 1 jaar na 
datum van de vak-training ( zie ook onze algemene voorwaarden ) 

Kosten pakket C: 875,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

Kelderstraat 13-15 |4265 HG | Genderen | T: +31 (0) 416 - 54 34 33 | E: info@solarprotection.nl | W: www.solarprotection.nl 

Bankrekening Rabobank: NL83 RABO 0103 9734 43 | BIC: RABONL2U | BTW nr: NL814618686B01 | KvK nr: 18078132 | Part of DB Group 

 

 

Vaktrainingen automotive (2) 
 
 

                     
 
 
 
BESTAANDE RELATIES bij SPF 
 

Trainingspakket automotive individueel ( max 1 persoon ) 
 

 PAKKET D ( met het zelf op maat maken )  
1-daagse vak-training, voor het vakkundig installeren van zonwerende glasfilms op zijruiten en achterruiten van voertuigen  
 

Kosten pakket D: 495,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Trainingspakket automotive individueel ( max 1 persoon ) 
 

 PAKKET E ( tips en tricks ) 
½-daagse vak-training, voor de tips en tricks van glasfilms en dot matrix techniek op zijruiten en achterruiten van voertuigen  
 

Kosten pakket E: 295,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vaktrainingen lak- en voorruitbescherming 
 
 

                     
 
 

Trainingspakket automotive PPF individueel  ( max 2 personen ) 
 

 PAKKET F 
1-daagse vak-training, voor het vakkundig installeren van paint protection film op voertuigen 
 
Inclusief starterpakket:  

 Cursusmateriaal 5 mtr¹ van 24” 
 1x toolset automotive GTPPF (GT226, GT1052, GT117A, GT096, GT176, GT2053, WES) 
 2x microvezel doek 
 1x marketing- en promotie set ( gadgets, garantiecertificaten, posters, samplebooks, banner, enz.) 

 
Kosten pakket F: 695,00 dagprijs excl. btw 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

                     
 
 

Trainingspakket automotive CLEARPLEX individueel ( max 2 personen ) 
 

 PAKKET G 
1-daagse vak-training, voor het vakkundig installeren van voorruit beschermingsfilm op voertuigen 
 
Inclusief starterpakket: 

 Cursusmateriaal 5 mtr¹ van 36” 
 1x toolset automotive GTCP (GT226, GT115, GT122, GT203A, GT096,  GT176, WES) 
 2x microvezel doek 
 1x clearX nabehandeling vloeistof 
 1x marketing- en promotie set ( gadgets, garantiecertificaten, posters, samplebooks, banner, enz.) 

 
Kosten pakket G: 695,00 dagprijs excl. btw 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
 

Kelderstraat 13-15 |4265 HG | Genderen | T: +31 (0) 416 - 54 34 33 | E: info@solarprotection.nl | W: www.solarprotection.nl 

Bankrekening Rabobank: NL83 RABO 0103 9734 43 | BIC: RABONL2U | BTW nr: NL814618686B01 | KvK nr: 18078132 | Part of DB Group 

 

 

Vaktrainingen architectural 
 
 

                     
 

 
 

Trainingspakket architectural  standaard individueel ( max 2 personen ) 
 

 PAKKET H 
1-daagse vak-training, voor het vakkundig installeren van zonwerende glasfilms op vlakglas 
 

Inclusief starterpakket: 
 3m² cursusmateriaal architectural standaard 
 1x toolset architectural GT1001 
 1x marketing- en promotie set ( gadgets, garantiecertificaten, posters, samplebooks, banner, enz.) 

 

Kosten pakket H: 695,00 dagprijs excl. btw 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Trainingspakket architectural safety / security individueel ( max 2 personen ) 
 

 PAKKET I 
1-daagse vak-training, voor het vakkundig installeren van veiligheids glasfilms op vlakglas 
 

Inclusief starterpakket: 
 3m² cursusmateriaal architectural safety / security 
 1x toolset architectural GT1001 
 1x marketing- en promotie set ( gadgets, garantiecertificaten, posters, samplebooks, banner, enz.) 

 

Kosten pakket I: 695,00 dagprijs excl. btw 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Trainingspakket architectural groepsverband ( min 6 personen ) 
 

 PAKKET J 
1-daagse vak-training, voor het theoretische en praktische gedeelte van zonwerende- en veiligheids glasfilms op vlakglas. 
 

Inclusief starterpakket: 
 3m² cursusmateriaal architectural standaard en/of safety / security 
 Deelname minimaal 6 personen 

 

Datums: in overleg 
Kosten pakket J: 195,00 p/p excl. btw 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Trainingspakket architectural technische theorie ( min 6 personen ) 
 

 PAKKET K 
½ -daagse vak-training, voor het technische theoretische gedeelte van zonwerende- en veiligheids glasfilms op vlakglas. 
 
 

Datums: in overleg 
Kosten pakket K: 195,00 p/p excl. btw 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


