
 
 

Kaleweg 20 A, 9030 Mariakerke 
denestor.be 

info@denestor.be 
09 375 31 69 

 
LOCATIE 
 
Kaleweg 20 A, 9030 Mariakerke 
 
CONTACT 
 
+32 9 375 31 69 - info@denestor.be 
 
OPENINGSUREN 
 
Van maandag tot zaterdag: 08:00 – 17:00 
Gesloten op zon- en feestdagen 
 
TIMING 
 

● Tenzij anders aangegeven, starten onze opleidingen steeds om 08:30 en is het einde voorzien om 16:30. 
Bij opleidingen die een volledige dag in beslag nemen, worden drie pauzes voorzien. Telkens vijftien 
minuten in de voor- en namiddag, en één pauze van 30 minuten over de middag. 

● Omwille van verplichtingen door de overheid en kwaliteitseisen, hanteren wij een strikte politiek omtrent 
aanwezigheid. Wie te laat komt, zal niet kunnen deelnemen aan de opleiding 

 
MEEBRENGEN 
 
Algemeen 

 
● Zorg er voor steeds jouw identiteitskaart bij te hebben, maar ook de specifieke documenten voor de 

opleiding zoals bijvoorbeeld: rijbewijs, kwalificatiepassen, … 
● Tijdens de opleidingen moeten vaak documenten ingevuld of oefeningen op papier / computer gedaan 

worden , breng indien nodig een leesbril mee. 
 

Praktische opleidingen 
 

● Voor de praktische opleidingen wordt best aangepaste kledij voorzien. Afhankelijk van de soort opleiding 
betekent dit: kledij die vuil mag worden of geschikt om de praktische oefeningen te doen. 

● Voor de opleidingen arbeidsveiligheid dienen de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
meegebracht. Raadpleeg hiervoor de specifieke pagina’s omtrent deze opleidingen. 

● Wij beschikken in het opleidingscentrum over unisex kleedkamers. De mogelijkheid bestaat om na de 
opleiding te douchen. Je dient zelf wel handdoek en zeep mee te brengen. 

 
CATERING 

 
● In het opleidingscentrum is voor de deelnemers gratis koffie, thee, water en soep ter beschikking. Er is 

een automaat waar frisdrank kan worden aangekocht. 
● Bij opleidingen die een volledige dag in beslag nemen, wordt over de middag een broodjeslunch 

voorzien. Deze bestaat uit een assortiment belegde broodjes. Bij de samenstelling van het assortiment 
hebben wij geprobeerd rekening te houden met ieders wensen, maar kunnen we geen menu’s op maat 
aanbieden. 

● Het gebruik van alcoholische dranken tijdens de opleiding of pauze’s is niet toegestaan. Wie tekenen van 
dronkenschap vertoont, kan de toegang tot de opleiding geweigerd worden. 

● Afval wordt gescheiden opgehaald, daarom zijn er afvalemmers voor PMD (o.a. blik, plastic flesjes) en 
restafval. 

● Gebruikte tassen en glazen worden na gebruik op de daarvoor voorziene trolley geplaatst. 
● Er mogen geen etenswaren worden meegenomen naar de leslokalen. 
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