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Voorwoord

Geachte relatie,

Graag ondersteunen wij u in uw dagelijkse schadeherstelproces met ons brede aanbod aan 
trainingen die wij in deze trainingscatalogus voor u hebben samengebracht. Ons 
trainingsaanbod is opgesplitst in technische trainingen en management seminars (zie catalogus 
management seminars). Ze zijn niet alleen gebaseerd op het vergroten van de kennis van u en 
uw medewerkers, maar vooral op het toepassen van deze kennis in de praktijk. Daarnaast zijn 
alle trainingen erop gericht om het werkproces te optimaliseren door gebruik te maken van de 
nieuwste producten en technieken. Onze trainers staan garant voor een professionele en 
persoonlijke aanpak!

De trainingen vinden plaats in onze Axalta Refinish Academy. Het pand is voorzien van de 
meest moderne voorzieningen en gereedschappen voor de schadehersteller van deze tijd. Ten 
behoeve van onze cursussen hebben we, onder andere, theorieruimtes, spuitcabines en een 
kleurmaakruimte ter beschikking. Voor elke technische training worden onze cursisten voorzien 
van een standaarduitrusting die voldoet aan de geldende normen.

Naast de standaard trainingen kunnen wij voor u ook een bedrijfsgerichte training samenstellen. 
Dit is een training exclusief voor uw medewerker(s) en volledig afgestemd op uw wensen.

Alle genoemde data op het inschrijfformulier en trainingsbeschrijvingen in deze catalogus zijn 
onder voorbehoud. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en 
routebeschrijving. Indien de door u gevraagde datum reeds volgeboekt is, wordt u uitgenodigd 
voor de eerstvolgende mogelijkheid. Bij onvoldoende aanmeldingen hebben we het recht om 
trainingen te annuleren.

Tot ziens in onze Axalta Refinish Academy!

Met vriendelijke groeten,
Team Standox
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Over Standox

Standox, één van de wereldwijde lakmerken van Axalta, ondersteunt haar klanten door middel 
van premium producten en consulting op maat. Als één van Europa’s toonaangevende 
lakmerken uit het Duitse Wuppertal, biedt Standox, innovatieve productsystemen, superieure 
laktechnologie en een nauwkeurige kleurovereenkomst. De positie van het merk als leidende 
partner voor de automotive industrie blijkt uit de approvals van grote automobielfabrikanten. 
Standox helpt professionele schadeherstellers bij het behalen van de beste resultaten.

1955 Oprichting van de Standox-divisie binnen Herberts
1960 Eerste kleurcodesysteem op etiketten
1966 Standox brand logo
1968 Introductie van de metallic tweekleurige afwerking
1971 Start van seminars voor schadeherstellers
1972 Introductie van de 2K Standocryl autoreparatielak
1980 Introductie van de eerste watergedragen voorbewerkings materialen
1990 Introductie van de brand claim: ”the Art of Refinishing”
1996 Introductie van de Genius fotospectrometer
1998 Oprichting van Standox GmbH en verhuizing naar het Standox-centrum
2002 Oprichting van Repanet
2004 Introductie van het Standofleet laksysteem voor zwaar vervoer
2005 50-jarig bestaan van Standox
2009 Introductie van het online kleurzoeken
2010 Introductie van Standoblue
2011 Introductie van Classic Color Partner
2012 Lancering van het One Visit System
2014 Introductie van Standocryl VOC Xtreme Klarlack
2015 Lancering van nieuw programma voor kleurzoeken: Standowin iQ
2018 Kleurmanagement om in een 100% digitaal proces te werken
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Partner van de OEM

EMEA = Europe, Middle East, Africa; 
A/P = Asia Pacific; 
NA = North America; 
SA = South America
Status: 2018

NA

... AND MORE

SA

... AND MORE
Axalta Coating Systems is leverancier van de OEM. Dit is de basis voor onze after-sales approvals.

Standox heeft approvals (goedkeuringen) gekregen van alle belangrijke autofabrikanten. Dit is het bewijs dat 
onze producten voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de OEM-autofabrikanten. Uiteraard maakt dit 
Standox een ideale partner voor schadeherstelbedrijven, autofabrikanten en autodealers over de hele wereld. 
Deze approvals geven de norm aan voor verschillende aspecten, zoals:
■ Productsystemen
■ Garantiewerk
■ Training
■ Services
■ Kleurmanagement

Naast de technische trainingen bieden wij ook OEM-trainingen aan ten behoeve van merk-erkening. 
Informeer bij uw accountmanager naar de mogelijkheden.

A/P

... AND MORE

... AND MORE

EMEA
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Axalta 
Consulting

Kansen ombuigen in succes.

Als u uw efficiëntie wilt verhogen, klanten wilt behouden of simpelweg meer omzet wilt 
realiseren, dan is Axalta Consulting er voor u. We bieden verschillende diensten aan en geven 
onderwerp specifieke trainingen. We richten ons o.a. op:

Het Proces
Hierin wordt uw bedrijf geanalyseerd op bedrijfsprocessen. Deze dient als basis voor een 
verbeteringstraject, dat in samenspraak met u als eigenaar van het schadeherstelbedrijf wordt 
opgezet.

Financieel inzicht
Onze dienstverlening richt zich hierbij op het maken van financiële analyses, 
kostprijsberekening, Return On Investment en het opstellen van een financieel businessplan. Ook 
hier worden de uitkomsten gebruikt als basis voor een verbetertraject met verschillende 
vastgestelde KPI’s. 

Naast deze twee belangrijke onderwerpen, beschikken we over expertise over onderstaande 
onderwerpen:

Arbo & Milieu
Arbo & Milieu: sinds jaar en dag twee aandachtsgebieden waar het schadebedrijf mee te 
maken heeft. Weet u absoluut zeker dat uw werkplaats voldoet aan alle actuele voorschriften, 
wet- en regelgevingen? Onze experts staan voor u klaar om u te adviseren en te ondersteunen 
bij de implementatie van deze taken.

Marketing & Sales
Met behulp van onze experts helpen wij u uw klanten beter te begrijpen en bieden wij u 
professionele ondersteuning voor het bewerken en benaderen van uw markt. 

Axalta Consulting is ook verantwoordelijk voor de inhoud van de management seminars die 
vanuit Axalta worden gegeven. Zie pagina 13 van deze catalogus.

Trainingscatalogus | 1110 | Trainingscatalogus



Management 
seminars

Al vele jaren helpen en adviseren wij onze relaties in hun bedrijfsvoering, Dit doen we onder 
andere door het organiseren van management seminars over verschillende onderwerpen, het 
organiseren van management (regionale of nationale) seminars, eventueel  gekoppeld  aan 
onze loyaliteitsprogramma’s.

Dat we streven naar winstgevendheid voor schadeherstellers wordt misschien wel het best 
duidelijk in deze management seminars. Omdat we geloven dat ons succes afhangt van uw 
succes bieden we verschillende cursussen aan waarmee u uw dagelijkse bedrijfsvoering kunt 
verbeteren.

Tijdens de management seminars wordt er gekeken naar het proces binnen uw 
schadeherstelbedrijf en naar de financiële aspecten: balans lezen, de KPI’s, kengetallen etc.
U leert gedurende deze seminars hoe u op een effectieve wijze uw organisatie kunt aansturen 
en daarbij een zo goed mogelijk financieel resultaat behaalt.

Vraag bij uw accountmanager naar de management seminar catalogus.
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Bedrijfsgerichte    trainingen

Naast de trainingen vermeld in deze catalogus kunnen wij voor u ook een bedrijfsgerichte 
training samenstellen. Dit is een training exclusief voor uw medewerker(s) en volledig afgestemd 
op uw wensen. 

Dit kan zowel een technische training zijn voor uw medewerkers op de werkvloer of een 
management seminar zijn voor uw mensen op kantoor of voor de verschillende 
vestigingsmanagers, als u eigenaar bent van verschillende schadeherstelbedrijven. Een 
bedrijfsgerichte training is heel effectief omdat er heel specifiek gekeken wordt naar wat er 
speelt binnen uw bedrijf. 

Vertel uw accountmanager uw wensen en hij gaat voor u bekijken wat de mogelijkheden zijn.
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Voorbewerking
SXTT1

Bestemd voor:
Voorbewerkers

Na deze training kent uw medewerker de verschillende ondergronden en de manier waarop
deze worden voorbewerkt. Hij kent de verschillende gereedschappen en technieken om in
de voorbewerking bij te dragen aan een efficiencyverbetering van het werkproces.

Theorie
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Ondergronden met bijhorende lakopbouw
■ Reinigingsmethoden
■ Schuursystemen
■ Grondmaterialen
■ Droogtechnieken

Praktijk
In het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Repareren volgens Standox systeem
■ Reinigingsmethoden
■ Schuursystemen
■ Grondmaterialen
■ Droogtechnieken

Algemeen

■ De duur van de training is 1 dag
■ De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
■ Aanvang van de training is 9:00 uur, geschatte eindtijd 16:00 uur
■ Het maximum aantal deelnemers is 6
■ Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
■ Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
■ Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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Spuittechniek Basis
SXTT2

Bestemd voor:
Autospuiter

Na deze training is uw spuiter in staat om diverse basisreparaties uit te voeren. Daarbij wordt
de spuittechniek van uw spuiter om verder geoptimaliseerd om bij te dragen aan een
efficiencyverbetering van het werkproces. 

Theorie
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Productpresentatie Standox

Praktijk
In het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■  Het toepassen van de juiste laksystemen met inachtneming van de ontwikkelingen op 
gebied van product- en regelgeving

■ Spuiten met HVLP techniek
■ Nat-in-nat systeem

Algemeen

■ De duur van de training is 1 dag
■ De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
■ Aanvang van de training is 9:00 uur - geschatte eindtijd 16:00 uur
■ Het maximum aantal deelnemers is 6
■ Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
■ Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
■ Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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One Day Repair
SXTT3

Bestemd voor:
Gevorderde autospuiters

■  Praktijkgerichte training voor het efficiënt repareren van cosmetische schades waarbij er 
niet of nauwelijks nieuwe onderdelen worden gebruikt

■  Het uitvoeren van een efficiënte reparatie waarbij de reparatieplek zo klein mogelijk wordt 
gehouden en gebruik wordt gemaakt van plaatwerktechniek zonder demontage  
(push/pull & paint)

■  Gericht op het verkorten van de doorlooptijd met minimaal 1 dag.

Theorie
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Wat is One Day Repair?
■ Wanneer wordt One Day Repair toegepast?
■ Voorwaarden voor een professionele One Day Repair
■ One Day Repair op verschillende ondergronden
■ Producten en gereedschappen voor een professionele One Day Repair

Praktijk
In het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Zelfstandig uitvoeren van kleine reparaties volgens de One Day Repair methode

Algemeen

■ De duur van de training is 2 dagen
■ De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
■ Aanvang van de training is 9:00 uur - geschatte eindtijd 16:00 uur
■ Het maximum aantal deelnemers is 6
■ Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
■ Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
■ Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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Standofleet
SXTT4

Bestemd voor:
Spuiters van bedrijfswagenspuiterijen

Na deze training heeft uw spuiter meer kennis van producten, ondergronden en technieken 
gekregen om basisreparaties aan commerciële voertuigen uit te voeren. Daarbij wordt de 
spuittechniek van uw spuiter verder geoptimaliseerd om bij te dragen aan een 
efficiencyverbetering van het werkproces.

Theorie
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Productpresentatie Standofleet
■ Herkennen van verschillende ondergronden

Praktijk
In het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Voorbereiden van de verschillende ondergronden
■ Spuiten van diverse delen volgens de basistechnieken
■ Optimalisatie van de spuittechniek

Algemeen

■ De duur van de training is 1 dag 
■ De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
■ Aanvang van de training is 9:00 uur - geschatte eindtijd 16:00 uur
■ Het maximum aantal deelnemers is 6
■ Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
■ Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
■ Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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Standofleet 
Industrie
SXTT5

Bestemd voor:
Spuiters van industriespuiterijen

Het spuiten van industriële objecten kan een rendabele aanvulling zijn op uw huidige 
werkzaamheden. Na deze training heeft uw spuiter kennis van de producten, ondergronden en 
technieken gekregen om basisreparaties aan industriële objecten uit te voeren met een 
3-laagssysteem. Daarbij wordt de spuittechniek van uw spuiter verder geoptimaliseerd om bij te 
dragen aan een efficiencyverbetering van het werkproces.

Theorie
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Productpresentatie Standofleet Industrie
■ Herkennen van verschillende ondergronden
■ Verschillende mogelijkheden van glans en structuur

Praktijk
In het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Voorbereiden van de verschillende ondergronden
■  Spuiten van diverse delen volgens de basistechnieken met verschillende gradaties van glans 

en structuur
■ Optimalisatie van de spuittechniek

Algemeen

■ De duur van de training is 1 dag
■ De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
■ Aanvang van de training is 9:00 uur - geschatte eindtijd 16:00 uur
■ Het maximum aantal deelnemers is 6
■ Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
■ Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
■ Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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Kleurencursus
SXTT6

Bestemd voor:
Autospuiters

De spuiter van de toekomst werkt met innovatieve oplossingen op het gebied van kleur.  
Standox staat voor toonaangevende hedendaagse technologie op het gebied van 
kleurmanagement. Met de modernste digitale kleurmanagementoplossingen van Standox bent u 
verzekerd van de meest nauwkeurige kleurmeting en verwerking. Na deze training kan uw 
spuiter werken met verschillende oplossingen om snel en efficiënt de juiste kleur te vinden.

Theorie
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Kleur zoeken in Standowin iQ
■ Kleuren meten met de Genius iQ
■ Kleur bepalen

Praktijk
In het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Voorbereiden van de verschillende ondergronden
■  Spuiten van diverse delen volgens de basistechnieken met verschillende gradaties van glans 

en structuur
■ Optimalisatie van de spuittechniek

Algemeen

■ De duur van de training is 1 dag
■ De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
■ Aanvang van de training is 9:00 uur – geschatte eindtijd 16:00 uur
■ Het maximum aantal deelnemers is 6
■ Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
■ Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
■ Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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Drielaags 
laksysteem
SXTT7

Bestemd voor:
Autospuiters

Na deze training is uw spuiter in staat om diverse uitdagende reparaties uit te voeren met 
3-laags effectkleuren Daarbij wordt de spuittechniek van uw spuiter verder geoptimaliseerd om 
bij te dragen aan een efficiencyverbetering van het werkproces.

Theorie
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Kleurentrends
■ Voorwaarden voor een professionele reparatie van auto’s met uitdagende kleuren
■ Kleur bepalen, voorbewerking en reparatieproces

Praktijk
In het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Bepalen van de juiste kleur
■ Voorbewerking
■ Spuiten van de voorkleur
■ Spuiten van de effectkleur

Algemeen

■ De duur van de training is 1 dag
■ De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
■ Aanvang van de training is 9:00 uur – geschatte eindtijd 16:00 uur
■ Het maximum aantal deelnemers is 6
■ Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
■ Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
■ Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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Standowin iQ
SXTT8

Bestemd voor:
Ervaren Standowin iQ/Genius iQ gebruiker; Receptionist, werkplaatschef

Na deze training kan uw spuiter snel de juiste kleur vinden met de Standowin iQ online 
kleurensoftware. Daarnaast heeft hij kennis van de uitgebreide toepassingsmogelijkheden van 
de software, zoals het opzetten van een eigen database en het maken van labels

Theorie
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Instellen en activeren van Standowin iQ
■ Verbinding maken met hardware (weegschaal, labelprinter, Genius iQ 2)
■ Kleur zoeken in Standowin iQ
■ Juiste formule beoordelen, kiezen, spuitklaar instellen en afwegen
■ Maken van labels
■ Persoonlijke formules aanmaken

Algemeen

■ De duur van de training is 1 dag
■ De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
■ Aanvang van de training is 9:00 uur – geschatte eindtijd 16:00 uur
■ Het maximum aantal deelnemers is 6
■ Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
■ Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
■ Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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Standoblue Master
SXTT9

Bestemd voor:
Gevorderde Standoblue autospuiters

Na deze training is uw spuiter in staat om diverse geavanceerde reparaties uit te voeren met 
Standoblue. Daarbij wordt de spuittechniek van uw spuiter om verder geoptimaliseerd om bij te 
dragen aan een efficiencyverbetering van het werkproces. Standox heeft hiervoor de 
Standoblue Master training ontwikkeld. Dit is een gedetailleerde training met “tips & tricks” voor 
de gevorderde Standoblue autospuiter.

Theorie
In het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■ Update Standoblue portfolio
■ Update Standoblue technologie
■ Standoblue toepassingen
■ Standoblue geavanceerde uitspuittechnieken

Praktijk
In het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

■  Het toepassen van de juiste laksystemen met inachtneming van de ontwikkelingen op 
gebied van product- en regelgeving

■ Nat-in-nat systeem

Algemeen

■ De duur van de training is 1 dag
■ De training wordt gegeven in de Axalta Refinish Academy
■ Aanvang van de training is 9:00 uur – geschatte eindtijd 16:00 uur
■ Het maximum aantal deelnemers is 6
■ Trainingsmateriaal, cursusdocumentatie, consumpties en een lunch zijn inbegrepen
■ Voor schoeisel dient men zelf zorg te dragen
■ Kijk voor beschikbare data op het inschrijfformulier of informeer bij uw accountmanager
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Inschrijven

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor de trainingen via ons inschrijfformulier dat is toegevoegd aan deze 
catalogus.

Prijzen en betaling
De prijzen van de trainingen staan vermeld op het inschrijfformulier. De genoemde bedragen 
zijn de prijzen per cursist exclusief BTW. Facturatie vindt plaats na afloop van de training. Bij 
meerdaagse trainingen vindt facturatie plaats na de eerste trainingsdag. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw 
accountmanager.

Annuleringsvoorwaarden
■  Annulering (schriftelijk of telefonisch) tot 2 weken voorafgaand aan de start van de training 

is kosteloos.
■  Bij annulering korter dan 2 weken voorafgaand aan de start van de training wordt 50% 

van het trainingstarief gefactureerd. Ook ziekte geldt als annulering. Hierbij is het sturen 
van een vervanger mogelijk.

■  Bij annulering korter dan 48 uur voorafgaand aan de start van de training wordt 100% van 
het trainingstarief gefactureerd. Ook ziekte geldt als annulering. Hierbij is het sturen van 
een vervanger mogelijk.

Bij facturatie volgens bovenstaande annuleringsvoorwaarden wordt de brutoprijs van de training 
gehanteerd.
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