
Snel wegwijs bij NCOI Learning

Ons team:
bij wie kan je terecht?

Een professionele virtual classroom op poten zetten?
Je lesmateriaal piek�jn in orde brengen? 

Download onze handige toolkit voor een zorgeloze voorbereiding.

Toolkit met templates, logo’s,
praktische handleidingen, ….

WAT MOET ER OP JE FACTUUR KOMEN?

HET PO-NUMMER

Vragen over je vergoeding of 
de opmaak van je factuur?

Bezoek onze website:

First things �rst
Volg ons hier:

Product Managers

Product Managers  tekenen 
ons opleidingsaanbod uit. 

Ze volgen trends en actualiteit 
op de voet, luisteren naar noden van 
klanten en gaan aan de slag met inzichten 
van praktijkspecialisten.

Onze gegevens

1. Ons adres

NCOI NV
Motstraat 30 
Ragheno Business Park 
2800 Mechelen

2. Ons BTW-nummer:
BE 0456.675.010

3. PO-nummer

Via purchase@ncoi.be ontvang je per mail een PO-nummer na je opleidingsdag.

Heb je vragen hierover of heb je het PO-nummer niet ontvangen? 

FACTUUR BEZORGEN

Jouw gegevens

1. Naam en adres van jouw bedrijf

2. Jouw BTW-nummer

3. Naam en datum van de opleiding

4. Jouw factuurnummer

Voor al je vragen over:

ons opleidingsaanbod

actualiteit en trends

ideeën voor nieuwe thema’s

Voor al je vragen over:

noden bij bedrijven

leertrajecten op maat

innovatieve leervormen en -methodes

Learning consultants buigen zich 
over de specifieke leernoden van 
bedrijven. Samen met onze docenten 
werken ze een op maat uitgewerkt 
leertraject uit.

Learning Consultants

CONTACT
1e letter van de voornaam + achternaam @ ncoi.be
Bijv Jan Vermeulen - JVermeulen@ncoi.be

Project Assistants

Het team van project assistants neemt 
de praktische organisatie van jouw 
klassikale of digitale opleiding in handen.

Voor al je vragen over:

deelnemers

lesmateriaal

opleidingslocatie of leertechnologie

Hebben deelnemers vragen over onze
opleidingen, - of het nu gaat over een 
open of in company opleiding, een webinar 
of virtual classroom? Verwijs hen dan door 
naar onze klantendienst.

Klantendienst

contact@ncoi.be 
+32 15 79 16 30

GA NAAR DE TOOLKIT

Stuur je factuur in PDF naar invoice@ncoi.be 

LET OP: 1 factuur per prestatie en per PO-nummer!

Vragen over je factuur of de betaling? 

Nog op zoek naar andere informatie 
over ons en onze samenwerking?

Ontdek het antwoord hier  
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MAIL ONS
op purchase@ncoi.be

https://www.linkedin.com
/company/ncoilearning

https://twitter.com
/ncoilearning

https://www.youtube.com
/c/ncoilearning

https://www.instagram.com
/ncoilearning

Je vertrouwde contactpersoon is nog steeds 
te bereiken via hetzelfde gsm-nummer 
en ook het oude telefoonnummer wordt 
doorgeschakeld naar een nieuw nummer.

CONTACT

https://ncoi.be/toolkit

�scaalinformatief.be mdseminars.bencoi.be

Blog
blog.ncoi.be

https://www.facebook.com
/ncoilearning

https://ncoi.be/docentengids

MAIL ONS
op payment@ncoi.be

team@ncoi.be 
+32 15 79 16 30CONTACT

https://opleidingen.ncoi.be/
https://fiscaalinformatief.ncoi.be/
https://opleidingen.ncoi.be/mdseminars/
https://blog.ncoi.be/
https://www.linkedin.com/company/ncoilearning
https://www.facebook.com/ncoilearning
https://twitter.com/ncoilearning
https://www.youtube.com/c/ncoilearning
https://www.instagram.com/ncoilearning
https://opleidingen.ncoi.be/docentengids/toolkit/
https://opleidingen.ncoi.be/docentengids/

