
   

Communicatie: Maatschappelijke zetel:  
St. Martensstraat26 3910 Neerpelt Budelpoort 50 3930 Hamont-Achel 
GSM 0474 236 480 Ond.nr. 0861.642.981 
e-mail kenniscentrum@industrieonderwijs.be 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  

ADVERTENTIES op SMARTSCHOOL 

JA, IK WENS CONTACT TE NEMEN MET LEERLINGEN TECHNIEKEN 6° jr. en 7° jr. 

Ik wens mijn bedrijf voor te stellen op de openingspagina van Smartschool bij Provil Lommel, TISM Bree, Vox Pelt en WICO 

campus TIO en  

- stort € 200* voor 2 weken op rekening van KIO vzw BE03 7350 0790 5484 

- u bezorgt ons: 

o presentatie-video: < 100MB of een youtube-filmpje of een link naar een filmpje op uw website of 

o PDF en/of link naar de website van het bedrijf  

o Periode van publiceren (minimum 1 week na bestelling) 

- wij publiceren na betaling en bezorgen u een factuur. 
* KIO vzw is vrijgesteld van BTW 

 

Ik wens een personeelsadvertentie te plaatsen bij vacaturenieuws op Smartschool voor  

de functie van ………………………………………………………………. 

de functie van ………………………………………………………………. 

de functie van ……………………………………………………………….. 

- stort per advertentie € 200* voor 1 maand op rekening van KIO vzw BE03 7350 0790 5484 

- u bezorgt ons: 

o document in PDF (maximaal 1 pg.) 

o Verplichte vermelding in de advertentie dat de vacature enkel geldt voor leerlingen technieken 6° 

jaar of voor leerlingen van het 7° jaar 

o Samenvatting van de vacature (trigger over de personeelsadvertentie: max. 3-tal regels: vb. zit 

plannen en organiseren in je bloed …) altijd bijvoegen bij personeelsadvertenties 

o Periode van publiceren (minimum 1 week na bestelling) 

- Wij publiceren na betaling en bezorgen u een factuur. 
* KIO vzw is vrijgesteld van BTW 

 

Bedrijfsgegevens:     Facturatiegegevens (indien anders dan bedrijfsgegevens) 

Naam: ………………………………………………… Naam: …………………………………………. 

BTW nr.:……………………………………………….. BTW nr.:………………… 

Contactpersoon: ………………………………………. Straat en nr.:…………………………………… 

Straat en nr.:…………………………………………... Gemeente: …………………………………….. 

Postcode en gemeente: ……………………………….. 

E-mail contactpersoon: ………………………………... 

Telefoon contactpersoon: ……………………………… 

 

Ik ben akkoord met de voorwaarden en bevestig hiermee de bestelling  
 

Datum: …………………. 

Naam en voornaam     Handtekening   

………………………………    ………………………………. 


