
Excel PLUS Excel PRO

Bespaar veel tijd
•

Verbeter uw analyses
•

Automatiseer uw 
rapportages

•
Kleine groepen, 

dus maximale aandacht
•

Altijd bij u in de buurt
•

Speciale 
COMBINATIEKORTING

•
Online helpdesk

www.exceldag.nl

Lezers van Rendement krijgen e 100 korting! Premium-abonnees krijgen e 130 korting! 
  e450 kortingbij inschrijving op beide trainingen!

Met Excel kunt u gemakkelijk een grote 

hoeveelheid gegevens analyseren of 

rapportages maken. Hierdoor bespaart u veel 

tijd. Helaas worden zelden alle mogelijkheden 

van dit programma benut. Speciaal voor u is 

de training Excel PLUS ontwikkeld, waarmee 

u optimaal gebruik leert maken van alle 

mogelijkheden van Excel. 

Speciaal voor de ‘heavy users’ van Excel heeft 

Rendement Excel PRO ontwikkeld. Voorafgaand 

aan de training ontvangt u een vragenlijst. Op 

basis van uw antwoorden stelt een docent het 

exacte programma van de ééndaagse training 

op. Hierdoor is de training geheel op uw leer-

wensen afgestemd en bent u ervan verzekerd 

dat uw leerdoel wordt bereikt. 

Rendement presenteert: 

Twee praktijkgerichte 

trainingen met een unieke 

opzet waarin u 

optimaal gebruik leert 

maken van de vele

mogelijkheden van Excel

Verbeter uw analyses 
en maak heldere rapportages!

Ook mogelijk als 
incompany-training

Data en locaties
op de achterzijde ->>>

Schrijf u in op: 
www.exceldag.nl

Heeft u interesse in een training Excel exclusief bij u 
op kantoor? Dat is mogelijk! Een incompany-training 
heeft veel voordelen. De training wordt afgestemd 
op uw medewerkers en organisatie. Daarnaast is een 
incompany-training in verhouding een stuk goedko-
per dan wanneer de deelnemers zich opgeven voor 
de training met een open inschrijving. 
Ontdek wat uw voordeel is en mail uw aanvraag naar 

incompany@rendement.nl.



Datum Plaats

15-07-2014 Utrecht

18-09-2014 Utrecht

23-09-2014 Rotterdam

07-10-2014 Utrecht

30-10-2014 Zwolle

18-11-2014 Utrecht

27-11-2014 Rotterdam

09-12-2014 Utrecht

18-12-2014 Zwolle

Datum Plaats

25-09-2014 Utrecht

09-10-2014 Rotterdam

28-10-2014 Utrecht

06-11-2014 Zwolle

20-11-2014 Utrecht

11-12-2014 Utrecht

Cursusdata en -plaatsen

Excel PLUS
Cursusdata en -plaatsen

Excel PRO

Telefonisch inschrijven kan ook: 
(010) 224 80 05 (lokaal tarief) 

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

PE-punten
Deelnemen aan de opleiding Excel 
PLUS of Excel PRO levert u 90 PE-
punten per opleiding op voor het 
Register Salarisadministrateur (RSa) en 
het Register Payroll Professional (RPP). 
Meer informatie 
over deze registers 
vindt u op 
www.nirpa.nl.
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U krijgt steeds meer gegevens te verwerken. Er wordt van u verwacht deze data in overzichtelijke en 

betrouwbare analyses te presenteren. De spreadsheets van Excel bieden hierbij uitkomst. Maar in de 

praktijk blijkt dat meer dan de helft van het programma niet wordt gebruikt. En juist deze nuttige onderdelen 

zorgen voor professionele rapportages en tijdwinst. Rendement heeft speciaal voor haar lezers praktijk- 

opleidingen ontwikkeld die u leren optimaal gebruik te maken van de vele mogelijkheden van Excel. 

Locaties  

De praktijkopleidingen worden gegeven in Rotterdam, Utrecht en Zwolle. De ééndaagse trainingen starten om 

9.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Uiteraard zijn lunch, koffie en thee inbegrepen. 

Alle geheimen
van Excel ontrafeld

Maak optimaal gebruik van 
de mogelijkheden van Excel!

www.exceldag.nl

Prijzen en kortingen 
Een Excel-training van Rendement kost e 1.095.

Lezers van Rendement betalen slechts e 995.

Premium-abonnees krijgen een extra korting en 

betalen maar e 965.

De tweede en derde deelnemer van dezelfde 

organisatie betalen slechts e 915.

Let op: 
speciale combikorting!

Bij inschrijving voor beide trainingen krijgt 

u een extra korting van e 450 op het 

totaalbedrag.

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Kijk voor de volledige algemene
voorwaarden op www.rendement.nl/av

Schrijf u in op: 
www.exceldag.nl


