Afdeling Sportkaderopleiding
CG/PE/FT
Sandra Step

Tel. 02/209.47.21/51
Fax 02/209.47.15

Naam
Straat
gemeente

Aanvraag voor een duplicaat van een diploma afgeleverd door de Vlaamse
Trainersschool

Geachte

U hebt onlangs telefonisch of schriftelijk gevraagd een duplicaat te kunnen verkrijgen van uw
diploma.
Mogen wij u vragen het bijgevoegde aanvraagformulier volledig ingevuld terug te sturen naar
het secretariaat van de Vlaamse Trainersschool, Arenberggebouw, Arenbergstraat 5 te 1000
Brussel of dit te faxen naar 02/209.47.15.
Vervolgens wordt u verzocht per duplicaatsdocument het bedrag van 7,50 EUR administratiekosten te storten op rekeningnummer 435-4538031-63 van het Bloso-Sportkaderopleiding,
Arenberggebouw, Arenbergstraat 5 te 1000 Brussel met vermelding van uw naam en
voornaam en "duplicaat" gevolgd door de naam van het gewenste diploma.
Wij zullen u het duplicaat toesturen zodra wij de storting hebben ontvangen.
Met sportieve groeten
Namens de administrateur-generaal

Paul Eliaerts
Afdelingshoofd Sportkaderopleiding

Het agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke
Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
AFDELING SPORTKADEROPLEIDING
Arenberggebouw
Arenbergstraat 5
1000 BRUSSEL
Tel : 02/209.47.21
Fax : 02/209.47.15

AANVRAAG DUPLICAAT DIPLOMA

PERSOONLIJKE GEGEVENS (volgens identiteitskaart - in drukletters invullen a.u.b.)
Naam en voornaam : ..............................................................................

Geslacht : M / V

Straat : ....................................................................................................

Nr : .................

Gemeente : .............................................................................................

Postnummer : .........................

(schrappen wat niet past)

Bus : ........

Telefoon privé : ............................................................

Telefoon werk : ...............................................

Fax

Geboortedatum : .............................................

DIPLOMA

: ....................................................................

waarvan ik het duplicaat aanvraag

Diploma :

(Bloso - LCK - VTS)

.................................................................................................................................................

Plaats waar de cursus werd gevolgd :
Jaar waarin de cursus is gestart :

..........................................................................................................

.................................................................................................................

Ondergetekende verklaart hierbij een storting van 7,50 EUR te hebben uitgevoerd op .................... (datum)
op het rekeningnummer 435-4538031-63 van het Bloso - Afdeling Sportkaderopleiding, Arenberggebouw,
Arenbergstraat 5 te 1000 Brussel met vermelding van “naam en voornaam” en "duplicaat (naam diploma
vermelden a.u.b.)".

Datum :

Handtekening,

Terug te zenden naar
Bloso / Vlaamse Trainersschool
Arenberggebouw
Arenbergstraat 5
1000 Brussel
fax 02/209.47.15

