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Boek vóór 20 oktober uw Intensieve 
Taaltraining 
en ontvang € 250,00 korting op 66 uur onderdompeling!  

 

 

 

Onze Intensieve Training vindt plaats 

bij onze partner CERAN LINGUA, 

het grootste taleninstituut van 

Europa. Al meer dan 40 jaar 

verzorgen zij intensieve 

taalcursussen voor professionals 

met gegarandeerd resultaat! 

  
 

 

Aanbieding 

Wanneer u vóór 20 oktober a.s. uw (vervolg) Intensieve Training boekt, dan ontvangt u 

€ 250,00 korting* op de volledige cursuskosten inclusief accommodatie, maaltijden, 

lesmateriaal, eindrapport en internationaal erkend certificaat.  

Deze aanbieding geldt ook voor uw collega's, vrienden en familieleden!  

 

Mini-stay (3 dagen) 

Naast de trainingen van een week kunt u bij CERAN LINGUA ook kiezen voor een 

(vervolg)training van 3 dagen of 2 x 3 dagen. Deze 'mini-stay' is te boeken vanaf 

€ 2.230,00. Boekt u vóór 20 oktober dan ontvangt u op een training van 3 dagen een 

korting van € 125,00. Kiest u voor 2 x 3 dagen, dan ontvangt u € 250,00 korting. 

  

Bel ons gerust voor meer informatie: (020) 609 79 70 of bezoek onze website. Wilt 

u een vrijblijvende offerte ontvangen? Via dit formulier ontvangt u binnen 24 uur 

bericht.  

 

  

 

http://europeanlanguagecentre.nl/taaltrainingen/intensieve-training-spoedcursus/
http://europeanlanguagecentre.nl/offerte-aanvragen/


 

Would you like to learn Dutch? 

 

Book your Intensive Dutch course now and receive a special € 250,00 discount! 

This offer is valid until 20 October 2017. 

Please call us for more information: (0031) (0)20 609 79 70. 

  

For more information on the Intensive Dutch course, visit our website. 

 

 

Klanten aan het woord 

 

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u niet tevreden, maar zéér tevreden bent! Twee klanten 

aan het woord: 

 

‘Ik heb in Spa niet alleen veel Frans geleerd (qua niveau gestegen van B1 naar B2), maar ook genoten. 

Van 8.00 tot 22.00 uur wordt alleen Frans gesproken. Per uur voelde ik mijn zelfvertrouwen en mijn 

capaciteit om me in het Frans uit te drukken toenemen. Dat het geheel plaatsvond met een super leuke 

groep mensen, op een beeldschone locatie en met een uitstekende keuken was voor mij de bonus die 

deze week Spa tot een groot succes maakte’. 

De heer M. Rentenaar, Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 

 

‘Een taaltraining Engels op hoog niveau in een prettige ambiance. Professionele leraren, programma op 

maat en er wordt gewerkt in kleine groepjes. Het centrum heeft internationale allure en ook de faciliteiten 

zoals de kamer, het eten en drinken etc. zijn prima. Kortom, een aanbeveling waard’! 

Mevrouw E. Bont, Psychologisch Test & Adviesbureau Bont. 

 

 

* Geldig voor een training van één week met het P1, P2, P4 of het P6 programma. De training dient 

uiterlijk 31 januari 2018 gevolgd te zijn. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. 
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http://www.europeanlanguagecentre.nl/en/language-training/intensive-training/

