
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke processen: 

M.B.E. (electroden)     niveau 1, 2, 3 en 4 

M.A.G.                           niveau 1, 2, 3 en 4 

T.I.G.            niveau 1, 2 en 3 st., alu. en rvs. 

M.I.G                              niveau 1, 2, 3 en 4 Alu 

 

 

 

 

 

Voor wie: 
Deze cursus is 

bedoeld voor iedereen die zich wil 

bekwamen op het werk of op school in de 

verschillende lastechnieken. 
 

Studie en cursusduur:  

Praktische opleidingen van 18 avonden. 

Tijdstip woensdag of donderdag van 18.30 uur 

tot 21.30 uur. 

Er wordt gebruik gemaakt van het 
theoriemateriaal van het N.I.L. ( een basisboek en een 

katern van het gekozen lasproces) 
 

Afsluiting cursus: 
De cursus wordt in de meeste gevallen ( voor een 

volledig diploma, nader te bepalen na ongeveer zo`n 10 lessen) 
afgesloten met een theorie en een 
praktijkexamen. 
Mocht het zijn dat de cursist om bepaalde 
redenen niet kan meedoen aan een 
theorie-examen, dan kan er gekozen worden 
voor een praktijkverklaring. 
De examens worden afgenomen door een 
gedelegeerde van het N.I.L. 
 

Locatie: 
Teylingen College KTS 
Leidsevaart 4 
2215 RE Voorhout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wat kost U deze cursus: 
De kosten van de cursussen verschillen. 
Dit heeft te maken met werkstukkosten en het soort proces waar u 
voor kiest. Hieronder een overzicht van de prijzen . 

cursusprijs 

Niveau Proces Cursusprijs 

1 M.B.E. 1825,00 euro 

1 M.A.G. 1825,00 euro 

1 T.I.G. 1900,00 euro 

1 nieuw 2019 T.I.G. R.V.S 2175,00 euro 

1 nieuw 2019 T.I.G.  Aluminium 2075,00 euro 

1 M.I.G. Aluminium 2325,00 euro 

2 M.B.E. 1875,00 euro 

2 M.A.G. 1900,00 euro 

2 T.I.G. R.V.S. 2250,00 euro 

2 T.I.G.  Aluminium 2175,00 euro 

2 M.I.G. Aluminium 2525,00 euro 

3 M.B.E. 2425,00 euro 

3 M.A.G. 2525,00 euro 

3 T.I.G.R.V.S. 2525,00 euro 

3 T.I.G. Aluminium 2425,00 euro 

3 M.I.G. Aluminium 2850,00 euro 

(Een opleiding voor een niveau 4 opleiding gaat op aanvraag). 
 

Hoe meld U zich aan 
U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier 
op de website. 
Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus 
ontvangt u van ons een uitnodiging voor de 
eerste les. 
Voor het betalen van de cursus sturen wij u een 
factuur. 
 

Contact: 
Teylingen College KTS 
Leidsevaart 4 
2215 RE Voorhout 
Postbus 200 
2215 ZL Voorhout 
 
T: Lasdocent Ben v. d. Assem     06-28407568 
T: Lasdocent Leo Klein                 06-11873145 
E: asm@teylingen-college.nl  

  



 

Lassen 
Cursusjaar: 2019-2020 

 

 

Aanmeldingsformulier 
Achternaam   
Roepnaam, voorletters   
Geboortedatum en -plaats   
Adres, postcode en woonplaats   
Geldig identiteitsbewijs   
Volledig diploma (theorie en praktijk)   
Praktijkverklaring   
E-mail adres   
Mobiel  telefoonnummer   
 
Eerder behaalde lasdiploma`s ( certificaten en/ of praktijkverklaringen) 

  niveau  diploma  praktijkverklaring  anders 
M.B.E.         
M.A.G.         
T.I.G.         
T.I.G. alu.         
T.I.G. r.v.s.         
M.I.G. alu.         
( aankruisen wat van toepassing is) 
 

Gewenste cursus 
  niveau  diploma  praktijkverklaring  anders 
M.B.E.         
M.A.G.         
T.I.G.         
T.I.G. alu.         
T.I.G. r.v.s.         
M.I.G. alu.         
( bij aanvang lascursus wordt in de eerste lessen bekeken op welk niveau er eventueel gestart kan worden). 
 

Hoe heeft u leren kennen? (Belangrijk voor onze administratie) 
via advertentie   
via vrienden/ 
kennissen 

 

via de website   



Anders nl.   
( aankruisen wat van toepassing is) 
 
 
 
Ondergetekende geeft door middel van ondertekening 
aan op de hoogte te zijn van de voorwaarden die gesteld 
zijn om aan deze cursus deel te nemen en verklaart zich 
akkoord 
 
Woonplaats:……………………………………………………….. 
 
Datum          :………-………- 2019/2020 
 
 
Handtekening:…………………………………………………..… 

 
Indien de werkgever betaald: 
 
Naam              :….…………………………………………………… 
 
Contactpersoon:…………………………………………………….... 
 
Adres              :……………………………………………….……… 
 
Postcode/ 
woonplaats:…………………………………………………………….. 
 
Handtekening/ 
bedrijfsstempel:………………………………………………………… 

 


