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UITNODIGING PRIJSUITREIKING 
 
 

De afdeling Sanitair-Verwarming van de Confederatie Bouw West-Vlaanderen nodigt U graag uit op de 
prijsuitreiking van de West-Vlaamse Scholenwedstrijd Sanitair & Verwarming op 

 
 

vrijdag 8 juni 2018 om 19 uur 

in de B’aula van de Confederatie Bouw 

te Kortrijk (Kortrijksestraat 389) 
 
 

Kom op deze avond luisteren én kijken naar het resultaat van de enthousiaste inzet van de leerlingen 
voor de scholenwedstrijd sanitair & verwarming. Aan de hand van een reportagefilm laten wij u 

meekijken in de scholen bij de jurering door de vakjury.  
 

Uiteraard worden de resultaten bekend gemaakt en wordt iedereen in de prijzen gezet.  
 

De avond wordt afgesloten met een verzorgde receptie. 
 
 

Vooraf inschrijven is verplicht 
U kan inschrijven via de website www.scholenwedstrijd.be (onderaan op de homepage) 

of mail de gegevens naar info@scholenwedstrijd.be   
of via het formulier op de ommezijde 

 
 

met dank aan alle sponsors van de Scholenwedstrijd Sanitair & Verwarming 
 

 

http://www.scholenwedstrijd.be/
mailto:info@scholenwedstrijd.be
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
prijsuitreiking Scholenwedstrijd Sanitair & Verwarming 

vrijdag 8 juni 2018 om 19 uur te Kortrijk 
 
 
 

Naam leerling / firma / school :  ...........................................................................................................................  

 

  zal aanwezig zijn op deze prijsuitreiking met ………… perso(o)n(en) 

 

Mailadres :  ..............................................................................................................................................  

Naam & voornaam van alle personen :  ..................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

 

  kan niet aanwezig zijn op deze prijsuitreiking  

 
 

 

--- INSCHRIJVEN VOOR ZATERDAG 2 JUNI A.U.B. --- 
Je kan ook online inschrijven via www.scholenwedstrijd.be (onderaan op homepage) 

Faxen het formulier naar 056/26.81.45 of stuur het op naar Kortrijksestraat 389A, 8500 Kortrijk 
of mail alle gegevens door naar info@scholenwedstrijd.be  

 

 
 

met dank aan alle sponsors van de Scholenwedstrijd Sanitair & Verwarming 
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