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REGISTREER ONLINE! 
Surf naar www.syntrawest.be en klik op het icoon rechtsboven. Als 
geregistreerde gebruiker ontvangt u regelmatig gepersonaliseerde 
informatie over de laatste nieuwe opleidingen bij Syntra West. 

OPLEIDINGEN OP MAAT 
Wij bieden ook een ruime waaier opleidingen op maat van uw bedrijf. 
Neem contact op voor vrijblijvende informatie en prijsofferte! 

OPLEIDINGSCHEQUES EN KMO-PORTEFEUILLE 
Bespaar 50% op uw opleidingskosten. 
É Syntra West is erkend door de Vlaamse Overheid voor betalingen 

via KMO-portefeuille (www.agentschapondernemen.be). Opgelet, 
de aanvragen hiervan dienen ten laatste 14 dagen na start 
opleiding (of advies) te gebeuren. 

É Syntra West is ook erkend voor het ontvangen van 
opleidingscheques (www.vdab.be). Die kunnen door laag- en 
middengeschoolden aangewend worden voor gecertificeerde 
ondernemerstrajecten van meer dan 32 uur die in aanmerking 
komen voor betaald educatief verlof.  Hooggeschoolden kunnen 
enkel cheques aanvragen voor een loopbaangerichte opleiding, die 
vermeld staat in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) , 

opgemaakt tijdens loopbaanbegeleiding bij de VDAB. 

Artisanale bewaringstechnieken - 

pekelen, roken, konfijten, fermenteren,... 
Slager – traiteur - horeca 

 

Artisanale bewaringstechnieken - pekelen, roken, 
konfijten, fermenteren,... 

Slager – traiteur - horeca 
 INSCHRIJVING      WENST INLICHTINGEN OVER DEZE OPLEIDING 
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DE FACTUUR MAG UITSLUITEND OPGEMAAKT WORDEN OP NAAM EN VOOR REKENING VAN 

 deelnemer  bedrijf 
Contractvoorwaarden: Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen 
en verbindt men zich ertoe deze na te leven.   De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst 
ervan en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de cursus, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het gebruik van opleidingscheques 
en KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur.  Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail of per fax 
t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot één week vóór de aanvang van de 
cursus.   Bij annulering (steeds schriftelijk per e-mail of per fax t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) vanaf 
één week vóór de start van de cursus gelden volgende regels: Bij kortlopende opleidingen (tot 15 sessies): het volledige inschrijvingsgeld blijft 
integraal verschuldigd. U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding en vóór aanvang, door een andere deelnemer. Bij 
langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies): annulering tot uiterlijk vóór de 2de lesdag is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het 
inschrijvingsgeld verschuldigd. Vanaf de 2de lesdag is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. Bij voltijdse dagopleidingen: annulering tot 
uiterlijk vóór het einde van de tweede lesweek is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Vanaf de derde lesweek 
is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding 
van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35 €.   Syntra West heeft steeds het recht om een geplande 
cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder 
schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde 
inschrijfgeld integraal terugbetaald.   Ben je werknemer en wil je bij Syntra West een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te 
versterken? Via opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten. Voor alle info en voorwaarden: raadpleeg www.vdab.be. 
Opleidingscheques kunnen aangewend worden voor gecertificeerde ondernemerstrajecten die in aanmerking komen voor Betaald Educatief 
Verlof.  KMO-portefeuille kan worden aangewend of terugbetaald onder de voorwaarden, vermeld in www.agentschapondernemen.be. 
Aanvragen via KMO-portefeuille dienen ten laatste 14 dagen na start opleiding (of advies) te gebeuren.  De inschrijver is steeds samen met de 
rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Syntra West, indien 
er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur.  De cursist neemt kennis van het feit dat Syntra West, behalve de gevallen van 
burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens 
of na de lessen.  Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht 
worden voor de rechtbanken van Brugge. 

DATUM ......... / ..... / ............ HANDTEKENING 

Jouw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. 
Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je recht op inzage en verbetering van de 
over jou bewaarde gegevens. 

BRUGGE Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge 

IEPER Grachtstraat 13-1a, 8900 Ieper 

KORTRIJK Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk 

OOSTENDE IZ 6, Zandvoordeschorredijkstraat 73, 8400 Oostende 

ROESELARE Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare 

VEURNE Sint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne 
 

 

078 353 653 
info@syntrawest.be 
www.syntrawest.be 



 
Door  correct te koelen en te diepvriezen slagen we er vandaag in 
onze producten in topkwaliteit aan de man te brengen.  

Vandaag staan de technieken als pekelen, fermenteren, konfijten, 
roken, drogen, ...  weer volop in de belangstelling door enkele 
nieuwe toepassingen. Traditionele, klassieke smaken komen 
terug op de borden. Zo krijgen verse producten toch een lange 
bewaartijd en winnen ze aan smaak. 

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD 

Chefs, slagers, traiteurs en hun medewerkers 

VOORKENNIS 

Een degelijke koksopleiding of slagersopleiding of gelijkwaardige 
ervaring. 

 

PROGRAMMA 

Les 1:  

Theorie:  

 overlopen beknopte cursus over alle 
bewaringstechnieken: 

 verklarende uitleg over: 
 steriliseren 
 pekelen/zouten 
 fermenteren 
 rijpen 

 

Praktijk: 

 bereiden van een pekel voor het maken van 
rundspastrami 

 bereiden van droge worst 
 fermeneren van groenten 
 steriliseren van groenten (kimchi) 
 aanzuren , pekelen van groenten 
 konfijten van aardappel in ganzevet 
 konfijten met suikers 

  

Les 2 : 

Theorie: 

 roken 
 verpakken 
 drogen 
 invriezen 
 konfijten met suiker 
 konfijten met vetten 

 Praktijk: 

 roken met hooi ( droge worst, eieren, boter) 
 roken met houtschaafsel 
 vacuümgaren  
 beoordeling van alle producten 
 tonen gerijpt vlees ( degustatie niet gerijpt en gerijpt)  

DOCENT 

Jelle Vanquathem: 

Zaakvoerder 'Atelier Van Quathem' te Veurne - www.ateliervq.be 
Heeft ervaring opgedaan bij o.a. 

 Restaurant Ter Leepe te Zedelgem 

 Salons Saint Germain te Diksmuide 
 Restaurant Notarishuys te Diksmuide 

 Restaurant Ten Boogaerde te Koksijde 
 Patisserie Stephan Destrooper ST- Idesbald: functie chef 

patisssier 

 Slagerij - Atelier Dierendonck te Sint Idesbald en Nieuwpoort: 
functie chef 

 Restaurant Boury te Roeselare 

 Restaurant In De Wulf te Danouter: functie souschef 
 … 

  

 

 
    

PRAKTISCHE GEGEVENS 

Waar en wanneer 
Syntra West Brugge 
 
2 sessies  
Op dinsdag 17 en 24 oktober 2017 van 19u tot 22u 

Inschrijvingsgeld 
Het inschrijvingsgeld  bedraagt€ 150 (excl.21% btw)  
syllabus en grondstoffen inbegrepen 
 

Inlichtingen - Inschrijvingen 
Je wenst meer informatie of je wenst je in te schrijven? 
Contacteer Syntra West via 078/353 653 (lokaal tarief)  
of via info@syntrawest.be 

Jouw voordeel 
Geniet van een voordelige prijs als je jouw ondernemersopleiding 
combineert met bedrijfsbeheer. 
Geniet via het Syntra West-netwerk van tal van voordelen als je 
nadien professioneel van start gaat. 
Informeer je! 

 
 

 

 

 

Artisanale bewaringstechnieken - pekelen,  

roken, konfijten, fermenteren,... 
Slager - traiteur 

INFO: 078 353 653 
Tarief lokaal gesprek 

mailto:info@syntrawest.be

