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REGISTREER ONLINE! 
Surf naar www.syntrawest.be en klik op het icoon rechtsboven. Als 
geregistreerde gebruiker ontvang je regelmatig  gepersonaliseerde 
informatie over de laatste nieuwe opleidingen bij Syntra West. 

OPLEIDINGEN OP MAAT 
Wij bieden ook een ruime waaier opleidingen op maat van jouw 
bedrijf. Neem contact op voor vrijblijvende informatie en prijsofferte! 

OPLEIDINGSCHEQUES EN KMO-PORTEFEUILLE 
Bespaar 50% op uw opleidingskosten. 
É Syntra West is erkend door de Vlaamse Overheid voor betalingen 

via KMO-portefeuille (www.agentschapondernemen.be). Opgelet, 
de aanvragen hiervan dienen ten laatste 14 dagen na start 
opleiding (of advies) te gebeuren. 

É Syntra West is ook erkend voor het ontvangen van 
opleidingscheques (www.vdab.be). Die kunnen aangewend 
worden voor alle gecertificeerde ondernemerstrajecten van meer 
dan 32 uur die in aanmerking komen voor betaald educatief 

verlof. 
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info@syntrawest.be 
www.syntrawest.be 

ISO 9001: 2008 gecertificeerd 



 
Iedereen kent het woord 'Polyester' en komt er dagelijks mee in 
aanraking.  

Ken je ook de enorme mogelijkheden die polyester als materiaal 
biedt? Met eenvoudige hulpmiddelen, de kennis van het materiaal 
en wat handigheid worden heel behoorlijke resultaten bereikt.  

Gedurende 8 avonden kan je de 'techniek van het werken met 
polyester' aanleren. 

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD 

 Uitbaters en herstellers jachten 
 Herstellers van (vissers)vaartuigen 
 Carrosserieherstellers die nog beter de 

verwerkingsmogelijkheden van polyester als grondstof 
wensen aan te leren. 

 Garagehouders 
 Motor- en bromfietsmecanicien 
 Hersteller van motor- en pleziervaartuigen 
 Kunstenaars 
 Bouwers/herstellers van vijvers, zwembaden 

VOORKENNIS 

Er is geen voorkennis vereist. 

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING 

 De opeenvolgende bewerkingen om een polyester-
constructie te maken 

 De verwerking van polyester 
 Bekleding met polyester kunnen uitvoeren 
 Herstellen met polyester van carrosserie, boten, het 

eigen werkstuk 
 Afwerkingsmethodes 
 Trapsgewijs lamineren, horizontaal en verticaal, 

bovenhoofds 
 Gelcoat in meerdere kleuren 
 Topcoat en plamuren 
 Herstellingen met polyester uitvoeren 

PROGRAMMA 

 De veiligheidvoorschriften van de te gebruiken 
gereedschappen en materialen. 
 

 Praktijk: 
 
 Mallen en modellen  
 Vormgeving en constructie  
 Verbindingen/lijm technieken  
 Schuur en polijst technieken  
 Schade bepaling & Hersteltechnieken: Gelcoat 

reparatie, Osmose herstel  
 Silicone mallenbouw  
 Polyester giettechnieken  
 Kennis van de soorten vezels  
 2 k verfsystemen  
 Kwaliteitscontrole werkstukken  
 Verwerkingstechnieken  
 Gezondheid en veiligheid 

 

Deze opleiding is vooral een 'praktijk' training. 

 

DOCENT 

Jean Artois, specialist polyesterverwerking 

PRAKTISCHE GEGEVENS 

Waar en wanneer 

Syntra West Veurne 
8 sessies van 3 uur – 1x per week 
donderdagavond 20/10/2016 telkens van 19u00 tot 22u00 

Inschrijvingsgeld 

Het inschrijvingsgeld van de lessen bedraagt 
€ 520,30 (incl.21% BTW). 

Inlichtingen - Inschrijvingen 

Je wenst meer informatie of je wenst je in te schrijven? 
Contacteer Syntra West via 078/353 653 (lokaal tarief)  
of via info@syntrawest.be  
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INFO: 078 353 653 
Tarief lokaal gesprek 
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