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Wat onze cursisten over de Academy zeggen

“Mijn complimenten voor de ontvangst en de heldere en leuke uitleg van theorie 
en praktijk. Ik kom graag nog een keer terug. Hartelijk bedankt!”

“Prettig en goed toe te passen training. Deelnemers krijgen voldoende handvatten om 
aan de slag te kunnen.”

“Vergeleken met trainers van andere instanties mogen deze bij de trainers van Caparol  
in de les. Zeer vakbekwaam, duidelijk en open voor discussies!” 

“Mooie Academy en zeker voor de applicateur een aanvulling met zijn vakgebied. 
Fijn ook om de diverse decoratieve producten van Caparol te zien en mee te werken.”

“Afgelopen jaren meerdere opleidingen gevolgd. Zeer interessant. Producten binnen 
monumentenzorg uitvoerig belicht. Absoluut (nog) wijzer geworden.”

“Mooie optie om in de praktijkruimte te werken met diverse producten op verschillende 
ondergronden.”

“Een super leerzame opleiding met een enorm goede sfeer. Fantastische trainers, 
begaan met hun werk!”
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Om vol verfvertrouwen aan een klus te beginnen, moet een vakman beschikken over de juiste gereedschappen. Eer-
steklas verfproducten en goed  materiaal natuurlijk. Maar ook ondersteuning en begeleiding in de vorm van degelijke, 
doordachte adviezen. En kennis, om een goede afweging en de juiste keuzes te kunnen maken.

Een belangrijk deel van uw vakmanschap bestaat uit kennis. Die is waardevol voor het product dat u aflevert, voor het 
advies dat u geeft en voor de kwaliteit en efficiency van uw bedrijfsvoering. Ons vakgebied is volop in beweging. Jaar 
na jaar dienen zich nieuwe inzichten en technieken aan. De vakman die op de hoogte blijft, is in staat om kwaliteit te 
combineren met efficiency. Caparol helpt u actief bij het up-to-date houden van uw kennis. We maken graag verf én 
we maken graag kennis. Die kennis delen we met u in de Caparol Academy.

Als we spreken over vakmanschap, hebben we het uiteraard niet alleen over de schilder. Ook medewerkers van 
onze handelspartners, architecten en opdrachtgevers in de bouw kunnen hun voordeel doen met het aanbod van de  
Caparol Academy. Voor iedere discipline en ieder marktsegment hebben we gerichte, praktische opleidingen. In deze 
brochure vindt u het volledige overzicht van wat we op kennisgebied te bieden hebben.

We zien u graag op de Caparol Academy!
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De juiste kennis voor het juiste verfadvies

Een inhoudelijk doortimmerd en betaalbaar advies is van onschat-
bare waarde voor iedere opdrachtgever. Een goed verfadvies valt 
of staat met de juiste kennis van de ondergrond. We weten dat het 
moet maar het gebeurt lang niet altijd: houtvocht meten, onderlig-
gende verflagen beoordelen, oorzaken opsporen van mogelijke verf-
schades. Door de ondergrond op de juiste manier te inspecteren 
en te beoordelen en hier vervolgens de nodige maatregelen op te 
nemen, verkleint u de kans op schades achteraf.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Herkenning van ondergronden
• Schades, oorzaken en invloedsfactoren
• Inspectiemethoden
• Maatregelen om schade te beperken

Inspectie van ondergronden en schilder-
werk op hout en minerale ondergronden

Doelgroep
Applicatie- en onderhoudsbedrijven,  
medewerkers groothandel, ontwerpers

Data
17 november 09.00-13.00 uur
30 maart 09.00-13.00 uur

Aantal deelnemers
6 - 20 personen

Kosteloos afmelden uiterlijk 48 uur 
voor aanvang, daarna brengen wij 
€50,- administratiekosten in rekening. 

 

Trainer(s)

    
 Leon Westerhof
 Manager techniek
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Duurzaamheid als verantwoordelijkheid

People Planet Profit, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: 
deze termen komen tegenwoordig regelmatig ter sprake. ‘Werkt u 
wel duurzaam?’ U krijgt het als verwerker, adviseur of ontwerper 
steeds vaker te horen. En verantwoord werken met aandacht voor 
de wereld om ons heen willen we natuurlijk allemaal.

Wat voor soort eisen worden er gesteld op het gebied van schilder-
werk en welke normen en keurmerken worden hierbij gehanteerd? 
Hoe kun je met verfproducten een positieve bijdrage leveren op het 
gebied van duurzaamheid?

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Bestaande keurmerken en de betekenis ervan 
• Impact en mogelijkheden van verfproducten op  

het gebied van duurzaamheid
• Producten en systemen

Duurzaamheid in de praktijk

Doelgroep
Applicatie- en onderhoudsbedrijven,  
medewerkers groothandel, ontwerpers

Data
21 december 09.00-13.00 uur
23 maart 09.00-13.00 uur

Aantal deelnemers
6 - 20 personen

Kosteloos afmelden uiterlijk 48 uur 
voor aanvang, daarna brengen wij 
€50,- administratiekosten in rekening. 

 

Trainer(s)

    
 Leon Westerhof
 Manager techniek

In
cl

us
ie

f l
un

ch

G
ra

tis



6

Hout vraagt onderhoud. Met name de weerbelaste delen zoals ramen, 
kozijnen en deuren krijgen veel te verduren. Schade aan het verfsys-
teem kan op termijn leiden tot aantasting van de ondergrond als ge-
volg van vochtinwerking. Wanneer onderhoud niet, of te laat wordt 
uitgevoerd brengt dit uiteindelijk hoge herstelkosten met zich mee.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Ondergrondherkenning
• Oorzaken houtaantasting
• Capadur Repair houtreparatiemiddelen
• Tijdens de praktijk gaat u zelf aan de slag met de  

voorbewerking en het herstel van houtaantasting

Hout saneren en beschermen

Doelgroep
Applicatie- en onderhoudsbedrijven,
medewerkers groothandel, opdrachtgevers

Data
23 november 09.00-13.00 uur
24 november 09.00-13.00 uur
14 februari 09.00-13.00 uur
15 februari 09.00-13.00 uur

Aantal deelnemers
6 - 10 personen

Kosteloos afmelden uiterlijk 48 uur 
voor aanvang, daarna brengen wij 
€50,- administratiekosten in rekening.

Trainer(s)

     
 Leon Westerhof
 Manager techniek

 Silvester Spaansen
 Demonstrateur techniek

Houtbescherming Pr
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Doelgroep
Applicatie- en onderhoudsbedrijven, architec-
ten, medewerkers groothandel, opdrachtgevers

Data
6 december 09.00-15.00 uur
8 december 09.00-15.00 uur
28 februari 09.00-15.00 uur
2 maart 09.00-15.00 uur

Aantal deelnemers
6 - 20 personen

Kosteloos afmelden uiterlijk 48 uur 
voor aanvang, daarna brengen wij 
€50,- administratiekosten in rekening.

Trainer(s)
    
 
 Leon Westerhof
 Manager techniek

 Silvester Spaansen
 Demonstrateur techniek

Een verflaag biedt verfraaiing en bescherming, mits de keuze van 
een muurverf goed wordt afgestemd op de ondergrond en de eisen 
die aan de afwerking gesteld worden. Om aan de verschillende eisen 
te voldoen, zijn er verschillende soorten verf ontwikkeld, telkens met 
specifieke eigenschappen. 

De Nederlandse schilder weet relatief veel van het voorbehandelen 
en afwerken van houten ondergronden. Het schilderen van stenen 
ondergronden is vaak minder bekend. De behandeling van minerale 
ondergronden roept dan ook regelmatig vragen op, zoals: moet ik 
eerst voorstrijken en zo ja waarmee? Wat doe ik met lastige vlekken? 
Kan ik deze verf rechtstreeks op de oude verflaag aanbrengen? Het 
kan ook zijn dat de opdrachtgever specifieke eisen stelt. Denk hier-
bij aan voor de hand liggende eigenschappen als glansgraad, kleur, 
waterdampdoorlaatbaarheid en reinigbaarheid. Het vergt de nodige 
kennis om tot een juiste productkeuze te komen, waar deze oplei-
ding dieper op in gaat.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Ondergrond- en probleemherkenning
• Toepassingsgebieden
• Bouwfysica
• Voorstrijkmiddelen
• Overeenkomsten en verschillen tussen  

diverse soorten muurverf

Gespecialiseerde producten voor gevels, wanden en plafonds

Muurverven In
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Doelgroep
Applicatie- en onderhoudsbedrijven, architec-
ten, medewerkers groothandel, opdrachtgevers

Data
13 december 09.00-13.00 uur
14 december 09.00-13.00 uur
31 januari 09.00-13.00 uur
1 februari 09.00-13.00 uur

Aantal deelnemers
6 - 20 personen

Kosteloos afmelden uiterlijk 48 uur 
voor aanvang, daarna brengen wij 
€50,- administratiekosten in rekening.

Trainer(s)

     
 Leon Westerhof
 Manager techniek

Herstel, bescherming en instandhouding van monumentaal onroerend goed

Krijg je als vakman te maken met het onderhoud van een monumen-
taal gebouw, dan ga je aan het werk met kostbaar en kwetsbaar on-
roerend goed. Dit vraagt de nodige expertise van de verwerker. Een 
verkeerde materiaalkeuze of verwerking kan soms tot onherstelbare 
schade leiden. 

Bij Caparol hebben we de kennis van en de zorg voor monumen-
ten samengebracht in een omvangrijk assortiment minerale verven. 
Kalk- en silicaatverven beschermen monumenten op verschillende 
manieren. Ze zijn duurzaam en weersbestendig, maar weren ook 
algen en schimmels. Bovendien zijn minerale verven uitstekend be-
stand tegen UV-straling en zorgen voor een natuurlijke uitstraling.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Ondergrondbeoordeling
• Schades en oorzaken
• Eigenschappen kalk- en silicaatverven
• Verschillen ten opzichte van dispersiemuurverven
• Toepassingsgebieden

Monumentenzorg In
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Doelgroep
Applicatie- en onderhoudsbedrijven,
medewerkers groothandel

Data
29 november 09.00-14.00 uur
1 december 09.00-14.00 uur
21 februari 09.00-14.00 uur
23 februari 09.00-14.00 uur

Aantal deelnemers
6 - 10 personen

Kosteloos afmelden uiterlijk 48 uur 
voor aanvang, daarna brengen wij 
€50,- administratiekosten in rekening.

Trainer(s)

     
 Démin Weijers
 Technisch adviseur

 Silvester Spaansen
 Demonstrateur techniek

De manier waarop de schilder zijn verf aanbrengt, is bepalend voor 
de mate van efficiency. Zeker bij grote oppervlakken. Met een verf-
spuitsysteem werkt u professioneel en efficiënt. U bespaart tijd en 
loonkosten en dat biedt zowel de schilder als de opdrachtgever be-
langrijke voordelen. 

De verfspuitsystemen van Caparol laten zien hoe producten van top-
kwaliteit en actuele kennis elkaar versterken.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Nevelvrij spuiten met de Nespri-muurverven
• Spray-TEC lakverven voor verwerking met Aircoat/Airmix
• NAST – nevelarme spuittechniek voor grond- en lakverven
• Spuitapparatuur en machines
• U wordt zelf in de gelegenheid gesteld om de verschillende 

spuitsystemen te hanteren

De verfspuitsystemen voor efficiënt werken

Spuittechnieken In
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Spaar voor exclusieve premiumpakketten

Het Caparol Academy programma biedt u een breed aanbod van opleidingen voor uiteenlopende specialisaties. 
Dit jaar is de keuze in opleidingen nog groter, dankzij twee nieuwe opleidingen binnen het Academy programma.

Om het voor u nóg aantrekkelijker te maken uw vakkennis uit te breiden, kunt u ook dit jaar gebruik maken van ons 
Academy spaarprogramma. U ontvangt bij een opleiding het Academy paspoort. Daarin worden alle bijgewoonde 
opleidingen afgetekend door de docent. Bewaar dit paspoort dus goed! Indien u binnen dit seizoen deelneemt aan 
drie of meer opleidingen waarvan één betaalde opleiding, dan kunt u kiezen uit de drie premiumpakketten. 

Tijdens onze opleidingsdata ontvangt u een folder met de actuele premiumpakketten. Op de achterzijde van deze 
folder vindt u tevens de voorwaarden voor het Academy spaarprogramma. U kunt deze informatie ook nog eens 
nalezen op www.caparol.nl/service/academy.

Academy spaarprogramma

10
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Vergroot uw perspectief met nieuwe ideeën

Doelgroep
Applicatie- en onderhoudsbedrijven, 
architecten, medewerkers groothandel

Data
15 november 09.00-14.00 uur
16 november 09.00-14.00 uur
7 maart 09.00-14.00 uur
8 maart 09.00-14.00 uur

Aantal deelnemers
6 - 12 personen

Kosteloos afmelden uiterlijk 48 uur 
voor aanvang, daarna brengen wij 
€50,- administratiekosten in rekening.

Trainer(s)

     
 Mirella Klaassen
 Technisch adviseur

 Silvester Spaansen
 Demonstrateur techniek

Individuele en hoogwaardige vormgeving van woningen en interieurs 
vraagt naast designvaardigheden ook ideeën en producten. Caparol 
presenteert op dit gebied nieuwe, creatieve producten en technieken 
om iedere ruimte een stijlvolle metamorfose te laten ondergaan. De 
producten zijn in het algemeen makkelijk te verwerken en bieden de 
ontwerper en verwerker ruimschoots de gelegenheid om aan het in-
terieurontwerp een persoonlijke touch toe te voegen.

Zo kan met Calcino Romantico een robuuste betonuitstraling wor-
den gecreëerd, terwijl de metallic afwerkingen van Caparol door bre-
king van licht op accentoppervlakken in interieurs bijzonder krachtig 
werken. Verder behoren ook meerkleurige wandafwerkingen, spatel-
technieken en moderne types wandbekleding met nieuwe patronen 
tot de mogelijkheden. 

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Uitleg over de diverse decoratieve afwerkingen
• Technieken en gereedschappen
• Zelf aan de slag met een aantal producten

Decoratieve afwerkingen 
voor interieurs
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Duurzaam gevelonderhoud

Doelgroep
Applicatie- en onderhoudsbedrijven, architec-
ten, medewerkers groothandel, opdrachtgevers

Data
17 januari 09.00-14.00 uur
18 januari 09.00-14.00 uur
21 maart 09.00-14.00 uur
22 maart 09.00-14.00 uur

Aantal deelnemers
6 - 20 personen

Kosteloos afmelden uiterlijk 48 uur 
voor aanvang, daarna brengen wij 
€50,- administratiekosten in rekening.

Trainer(s)

     
 Rob van Kuik
 Key accountmanager

 Silvester Spaansen
 Demonstrateur techniek

Als er over een gebouw gesproken wordt, gaat het vrijwel altijd over 
de gevel. Van doorslaggevend belang voor de uitstraling van een 
huis, kantoor, school of bedrijfspand. Niet alleen bepalend voor de 
uitstraling, maar ook voor de functionaliteit en de energieprestaties 
van het hele gebouw. Gevelisolatiesystemen zorgen niet alleen voor 
een effectieve bescherming van een gebouw, maar ook voor een 
aantrekkelijke energiebesparing, dankzij een uitstekende warmte-
isolatie. 

Caparol biedt meerdere opties om een gevelisolatiesysteem optimaal 
tot zijn recht te laten komen. Soms is budget doorslaggevend, in an-
dere gevallen moet een systeem vooral kunnen voldoen aan de soms 
stevige impact van zijn omgeving.

Deze opleiding is bijzonder interessant voor opdrachtgevers.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Voordelen van buitengevelisolatie
• De verschillende gevelisolatiesystemen
• De afzonderlijke producten uit de systemen
• Energienormen, eisen en toelatingen
• Praktijkdemonstratie 

Gevelisolatie G
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Effectieve vloerbescherming

Doelgroep
Applicatie- en onderhoudsbedrijven, mede-
werkers groothandel

Data
10 januari 09.00-14.00 uur
11 januari 09.00-14.00 uur
14 maart 09.00-14.00 uur
15 maart 09.00-14.00 uur

Aantal deelnemers
6- 15 personen

Kosteloos afmelden uiterlijk 48 uur 
voor aanvang, daarna brengen wij 
€50,- administratiekosten in rekening.

Trainer(s)

 
 Harry Thijssen
 Manager Disbon

  
 Leon Westerhof
 Manager techniek

 Bert Wolters
 Technisch adviseur

Vloeren, balkons, galerijen en andere betonnen constructies moe-
ten tegen een stootje kunnen. Ze hebben te maken met intensief 
gebruik én met de invloed van het grillige Nederlandse weer. Pro-
fessionele bescherming is dan ook onmisbaar. Geen enkele vloer is 
zonder behandeling met een geschikte coating op termijn afdoende 
beschermd tegen invloeden van buitenaf. Bij kleine én grote projec-
ten liggen successen en problemen vaak dicht bij elkaar. Door de 
juiste producten te kiezen en die producten vakkundig toe te passen, 
maakt u het verschil. 

Met Disbon pakt u zowel het onderhoud als het voorbehandelen grondig 
aan, dankzij een breed pakket aan producten voor onder meer werk-
plaatsen, hallen, galerijen, balkons, openbare ruimten en parkeer- 
garages.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Ondergrondherkenning
• Reparatie en voorbehandeling
• Applicatiemethoden
• Verschillende coatingssystemen (o.a. impregnering,  

rolcoating, gietcoating, 1- en 2K producten)
• Toepassingen
• Demonstratie systemen

Vloeren en beton Pr
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Doelgroep
Applicatie- en onderhoudsbedrijven,  
medewerkers groothandel, ontwerpers

Data
30 november 12.30-16.30 uur
22 februari 12.30-16.30 uur

Aantal deelnemers
6 - 10 personen

Breng aub een laptop en uw SPECTRUM 
pakket mee. Kosteloos afmelden uiterlijk 48 
uur voor aanvang, daarna brengen wij 
€50,- administratiekosten in rekening. 

 

Trainer(s)

     
 Mirella Klaassen
 Technisch adviseur

 Alianne van Gene
 Creative Desktop Publisher

Met de SPECTRUM-software kunnen zowel professionele adviseurs 
als verwerkers ontwerpideeën snel en realistisch in beeld brengen. 
Eigenaren en opdrachtgevers verwachten naast een betrouwbaar 
productadvies ook steeds vaker een verhelderend kleuradvies. Met 
dit softwarepakket kunnen opdrachtgevers zich van tevoren een rea-
listisch beeld vormen van kleur- en materiaalvoorstellen.

Een laptop is hierbij vereist (geen tablet!). Deze cursus is uitsluitend 
bestemd voor mensen die het programma al hebben aangeschaft. 

Hebt u het programma nog niet aangeschaft en wilt u een introductie 
van SPECTRUM? Meld u dan aan voor de cursus Kennis van Kleur 
(zie pagina 15). 

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• EXPLORER met overzicht van alle kleur-  

en materiaalgegevens en projecten
• PHOTOstudio met retoucheren en maskeren van  

eigen afbeeldingen, vormgeven van foto’s
• MATERIALstudio: digitale werkplaats voor materialen
• SHOW: ontwerpen presenteren

Ontwerpideeën realistisch in beeld brengen

Kleurprogramma SPECTRUM In
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Doelgroep
Applicatie- en onderhoudsbedrijven,  
medewerkers groothandel, ontwerpers

Data
7 december 09.00-15.30 uur
1 maart 09.00-15.30 uur

Aantal deelnemers
6 - 10 personen

Kosteloos afmelden uiterlijk 48 uur 
voor aanvang, daarna brengen wij 
€50,- administratiekosten in rekening. 

 

Trainer(s)

    
 Mirella Klaassen
 Technisch adviseur

We stellen hoge eisen aan het ontwerp van woningen, kantoren en 
openbare gebouwen. Die eisen gaan verder dan de primaire functie 
van een gebouw. Ook de esthetische en sociale aspecten zijn van 
belang. Kleur heeft op de eerste plaats een esthetische functie, maar 
ondersteunt en versterkt ook de functionaliteit. Elke ruimte en elke 
omgeving vraagt om een eigen concept - kleur kan daarbij de ge-
wenste atmosfeer creëren, de identificatie van de ruimte ondersteu-
nen en richting geven. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen zich in 
hun omgeving prettig voelen. Kleur helpt daarbij.

Het kiezen van de juiste kleur is een proces met verschillende fasen. 
Het begint met zoeken naar inspiratie, naar nieuwe ideeën. Daarna 
inventariseer je de mogelijkheden en effecten die met behulp van 
kleur en kleurharmonieën mogelijk zijn. Vervolgens, vóór de defini-
tieve keuze, is het belangrijk om het ontwerp te visualiseren. 

Deze cursus geeft inzicht in het nut van kleurordening en kleursyste-
matiek bij het kiezen van en communiceren over kleur. We trainen het 
waarnemen van kleur, het samenstellen van kleurharmonieën en het 
creëren van contrasten. 

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Kleurbeleving
• Kleur en materiaal
• Kleur en ruimte
• Harmonieën en contrasten
• Kleurenonderzoek in Nederland
• Introductie kleurprogramma Spectrum

Kleurtoepassing en kleuradvisering

Kennis van kleur G
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Doelgroep
Speciaal bestemd voor zelfstandig onder-
nemers en voor de partner die betrokken 
is bij het offertetraject en het bijbehorende 
klantencontact.

Data
20 december 09.00-13.00 uur
16 maart 09.00-13.00 uur

Aantal deelnemers
6 - 15 personen

Breng aub een laptop mee.
Kosteloos afmelden uiterlijk 48 uur 
voor aanvang, daarna brengen wij 
€50,- administratiekosten in rekening. 

 

Trainer(s)

 Claudia Verbree
 Marketing- en communicatie
 professional (extern)

De kracht van een goede offerte

Hoeveel procent van je offertes wordt opdracht? Wat is je kracht? 
Wat zijn valkuilen? Hoe kun je dit percentage verhogen met een aan-
tal simpele stappen?

Om een antwoord op deze vragen te krijgen, volg je de praktijkge-
richte training over het schrijven van een succesvolle offerte. Met de 
handige checklist en tips die u tijdens deze training ontvangt zult u 
merken dat meer offertes resulteren in opdracht. 

De kosten voor deze opleiding bedragen € 90,- per persoon.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Wat maakt jouw bedrijf uniek en wat wil je uitstralen  

met je offerte?
• Het offertetraject stap-voor-stap
• Opbouw van de offerte
• Welke gegevens zijn onmisbaar?
• Opvolging van de offerte
• Zelf aan de slag!

Haal meer uit je offerte In
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Doelgroep
Speciaal bestemd voor zelfstandig onder-
nemers en voor de partner die betrokken is 
bij de communicatie en de uitstraling van  
het bedrijf.

Data
24 januari 09.00-13.00 uur
28 maart 09.00-13.00 uur

Aantal deelnemers
6 - 15 personen

Breng aub een laptop mee.
Kosteloos afmelden uiterlijk 48 uur 
voor aanvang, daarna brengen wij 
€50,- administratiekosten in rekening. 

 

Trainer(s)

 Claudia Verbree
 Marketing- en communicatie
 professional (extern)

Online media inzetten voor uw bedrijf

We leven in het online tijdperk waarin de klant gebruik maakt van 
nieuwe online kanalen, online reviews en recensies leest en graag zelf 
feedback over diensten en producten geeft. Er zijn veel opties voor het 
inzetten van uw bedrijfswebsite en van social media. Welke kies je en 
welke juist niet? Wat plaats je erop en wat juist niet?

Deze training gaat over het tijdperk en de inzet van online media. Denk 
hierbij aan inzicht krijgen in het gedrag van de klant en de interactie 
met de klant. Klanten zoeken steeds vaker online als ze op zoek gaan 
naar een schilders- of onderhoudsbedrijf. Maar hoe kun je je onder-
scheiden op basis van je website?

U gaat uiteraard direct zelf aan de slag hiermee, daarom is een laptop 
tijdens de opleiding een vereiste. Aan het eind van de dag heeft u meer 
inzicht over de mogelijkheden met betrekking tot social media en uw 
bedrijfswebsite. De eerste drie maanden na de training krijgt u via een 
besloten online groep begeleiding van uw trainer. U ontvangt tips en 
tricks, maar ook krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen en 
het delen van ervaringen met mede cursisten. 

De kosten voor deze opleiding bedragen € 90,- per persoon

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Social media succesvol inzetten
• Een gefundeerde website ontwikkelen
• Online media: voordelen, opties, do’s en don’ts
• De gevaren en valkuilen
• Zelf aan de slag

Zet je bedrijf op de kaart In
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Onderstaand vindt u een overzicht van alle vooraf ingeplande opleidingsdata. Kijk voor het actuele overzicht van be-
schikbare data op www.caparol.nl/service/academy. Er zijn ook diverse mogelijkheden voor opleidingen op locatie en 
speciale thema’s op verzoek. Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen via academy@caparol.nl.

Overzicht opleidingsdata 2016/2017

Inspectie van ondergronden
donderdag

17 november
donderdag
30 maart

Duurzaamheid in de praktijk
woensdag 

21 december
donderdag
23 maart

Houtbescherming
woensdag 

23 november
donderdag

24 november
dinsdag 

14 februari
woensdag 
15 februari

Muurverven
dinsdag

6 december
donderdag
8 december

dinsdag 
28 februari

woensdag
2 maart

Monumentenzorg
dinsdag

13 december
woensdag 

14 december
dinsdag 

31 januari
woensdag 
1 februari

Spuittechnieken van Caparol
dinsdag 

29 november
donderdag
1 december

dinsdag 
21 februari

donderdag 
23 februari

Decoratieve afwerkingen
dinsdag 

15 november
woensdag 

16 november
dinsdag
7 maart

woensdag 
8 maart

Gevelisolatie
dinsdag 

17 januari
woensdag 
18 januari

dinsdag
21 maart

woensdag
22 maart

Vloeren en beton
dinsdag 

10 januari
woensdag 
11 januari

dinsdag
14 maart

woensdag
15 maart

Kleurprogramma Spectrum
woensdag

30 november
woensdag
22 februari

Kennis van kleur
woensdag

7 december
woensdag

1 maart

Haal meer uit je offerte
dinsdag 

20 december
donderdag
16 maart

Zet je bedrijf op de kaart
dinsdag

24 januari
dinsdag
28 maart
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Graag verwelkomen wij u bij één of meerdere opleidingen. Ze worden gegeven op ons kantoor in Nijkerk, waar wij een 
speciale opleidingsruimte en een compleet uitgeruste praktijkruimte hebben gecreëerd. 

Gebruik voor uw aanmelding het digitale aanmeldformulier. Hierop zijn altijd de actuele nog beschikbare data te 
vinden. Mochten er extra data ingepland worden, dan plaatsen we deze op onze website en werken we het aan-
meldformulier bij. U vindt het formulier op www.caparol.nl/service/academy. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een 
bevestiging van deelname. Indien er kosten verbonden zijn aan de opleiding(en) van uw keuze, dan ontvangt u hiervan 
een factuur via de groothandel waar u klant bent. Bent u nog geen klant bij één van onze groothandels, dan ontvangt u 
vooraf van ons de factuur.

Het organiseren van trainingen neemt veel tijd in beslag en brengt voor ons kosten met zich mee. Kosteloos afmelden 
kan daarom tot uiterlijk 48 uur voor aanvang telefonisch (033-247 50 00) of via academy@caparol.nl. Daarna bren-
gen wij bij uw afwezigheid altijd €50,- organisatiekosten in rekening. 

Voor elke opleiding geldt een minimum en maximum aantal deelnemers. Indien het minimum aantal deelnemers voor 
een bepaalde opleiding niet wordt bereikt, kan de opleiding door ons geannuleerd worden. Dit zal uiterlijk 48 uur van 
te voren telefonisch of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. DAW Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele kos-
ten die een annulering voor u met zich meebrengt.

U vindt Caparol in het pand van DAW Nederland aan de Koperslager 2 in Nijkerk.

Contact en aanmelden
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Caparol Academy
Opleidingsprogramma voor applicatie- en onderhoudsbedrijf, architect, groothandel en opdrachtgever
Seizoen 2016 / 2017

DAW Nederland B.V.

Postbus 1122    NL - 3860 BC Nijkerk

Tel: +31 (0)33 - 247 50 00    Fax: +31 (0)33 - 245 18 33

E-mail: info@caparol.nl    Website: www.caparol.nl

www.facebook.com/CaparolNederland

www.twitter.com/CaparolNL

www.youtube.com/CaparolNL


