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Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van  
toepassing, tenzij in offertes, orderbevestigingen of overeenkomsten anders is vermeld. 
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank 
te 's-Hertogenbosch en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven; 
zij worden op aanvraag toegezonden.    

Kantoor: Boschdijk 525 
5621 JG  Eindhoven - Nederland 
Telefooncentrale 040 279 33 33 
Handelsregister Eindhoven 
No. 17039420       www.philips.nl 

 

 

 

 

 

 

 Inschrijfformulier onderhoudstrainingen 
Philips Healthcare Academy – 2019 

 

Postadres:  Philips Nederland B.V. / Healthcare 
  T.a.v. Jeanine van Ratingen / Rosita Kooiman 
  Gebouw VB 4 
  Postbus 90050, 5600 PB  Eindhoven   
E-mail: technical.training.pms@philips.com  
 tel. 040-2789115  

 
Gaarne onderstaande gegevens zo volledig mogelijk invullen: 
 

Instelling: a.u.b. de instellingsnaam ..........................................................................  

Naam deelnemer: a.u.b. de achternaam van de deelnemer .......................................................  

Voorletters: a.u.b. de voorletters van de deelnemer .........................................................  

Functie: a.u.b. de functie van de deelnemer ..............................................................  

E-mailadres deelnemer*: a.u.b. het e-mailadres van de deelnemer .......................................................  

Afdeling: a.u.b. de afdeling van de deelnemer ............................................................  

Straat/postbus: a.u.b. de straat/postbus van de instelling ......................................................  

Postcode en plaats: a.u.b. de bijbehorende postcode en plaats .....................................................  

Telefoon:  a.u.b. het telefoonnummer van de deelnemer .................................................  

Naam leidinggevende: dhr./mevr. a.u.b. de naam van de leidinggevende ...........................................  

Functie: a.u.b. de functie van de leidinggevende ........................................................  

E-mailadres: a.u.b. het e-mailadres van de leidinggevende ................................................  

 
Deze opleiding is (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is): 

☐  Order voor trainingsaanvraag, ordernummer: a.u.b. het ordernummer i.v.m. facturering .................................  

☐  Onderdeel van aankoop apparaat met ordernr:a.u.b. het ordernummer waarmee de trainingskosten zijn verrekend 

☐  Onderdeel van een onderhoudcontract met ref.: a.u.b. de referentie van het contract waarmee de trainingskosten 

zijn verrekend  

 

Trainingsinformatie en -prijzen zijn te verkrijgen via e-mail: technical.training.pms@philips.com 

 
* naar dit e-mail adres wordt de cursusinformatie gestuurd 
 
Dit inschrijfformulier geldt als een opdracht.          

 
Handtekening en stempel instelling: 

 ……………………………….. 
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Inschrijving voor de volgende training(en): 
 
Patient Care & Monitor Solutions            cursuscode: aantal 
        dagen: 
 

 

 

☐ IntelliVue Patient MX monitor family MX400-800   CMS2460  3 

☐ Philips Information Center iX (rel. B)  CMS2024  4 

☐ IntelliVue Telemetry System met MX40 en Wifi van ziekenhuis  CMS2042  2 

☐ Fetal monitors (FM20 en FM30)  CMS5015  1 

 

 

Op aanvraag, d.w.z. deze training wordt voor u in request gezet: 

 

☐ V60 service training – Respironics CMS2018  3 

☐ IntelliVue Patient MX monitor family MX400-800 UPDATE (eerst CMS2451) CMS2456  1 

☐ IntelliVue Telemetry System met MX40 en PIIC iX (eerst CMS2022/4 of equivalent) CMS2032  3 

☐ Philips IntelliSpace Perinatal  CMS2925  3 

☐ Philips Information Center iX (release C)  CMS2XXX *  4 

☐ Philips Information Center iX (release C) UPDATE (eerst CMS2024 of equivalent) CMS2YYY *  1 

   * nog geen definitieve code 

 


