
46 VOERTUIGEN EN METAAL

Voertuigen en metaal
In onze opleidingen rond mechanica, restauratie, smeden 
en lassen komen de nieuwste materialen en technieken aan 
bod. 

Restauratie oldtimers 
voor gevorderden

Je hebt al wat ervaring in de restauratie van de carrosserie 
van oldtimers? Deze opleiding voor gevorderden in de res-
tauratie van de carrosserie en mechanica van oldtimers gaat 
nog verder in op specifi eke technieken.

Lange opleiding met getuigschrift Start  Jaren Campus Prijs 
excl.

Prijs 
incl.

LASSEN EN METAALBEWERKING
MIG/MAG-lassen 09/01/2020 20 sessies A 582,64 705,00
MIG/MAG-lassen 14/01/2020 20 sessies A 582,64 705,00
Polyvalent lasser   VDO    04/02/2020 66 sessies A 1.206,61 1.460,00

* De geaffi cheerde prijs voor lange opleidingen is de prijs voor het 1ste jaar – m.u.v. VDO waar 
de prijs voor de volledige duurtijd van de opleiding is vermeld. 

AUTO- EN MOTORTECHNOLOGIE
Car Wrapping 18/01/2020 8 M 480,00 580,80
Oldtimers - Afstelling motor, carburator, ontsteking en kleppen 9/01/2020 0 M 160,00 193,60
Restauratie en onderhoud van oldtimers: carrosserie 21/01/2020 8 M 500,00 605,00
Restauratie en onderhoud van oldtimers: 
carrosserie voor gevorderden 22/04/2020 8 M 500,00 605,00

Restauratie en onderhoud van oldtimers: 
mechanica voor gevorderden 17/02/2020 7 M 435,00 526,35

Korte opleiding met lesvolgingsattest Start  Sessies Campus Prijs 
excl.

Prijs 
incl.

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

 Dagopleiding
  Avondopleiding

VDO   Voltijdse dagopleiding 
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de 
ouders voor kinderbijslag en fi scaliteit

Prijs = all-in, inclusief inschrijvingsgeld, 
grondstoffen en handboeken door Syntra 
aangekocht. 
Surf naar syntra-ab.be voor: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, 

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en boe-

ken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of 

instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies

“De grootste troef van deze opleiding is zonder twijfel de 
docente Hanneke Van Hage. Ze weet echt álles over haar 
vak en weet dat bovendien op een duidelijke manier uit te 
leggen. Ze zorgt ervoor dat iedereen in de groep mee is, 
door opbouwende kritiek te geven en te zorgen dat de 

basiskennis er bij iedereen heel grondig in zit. Daarna kan 
je zelf werken aan je eigen projecten.” 

Afgestudeerden Polyvalent Lasser


