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=  EBC NEXT LEVEL  = 
ONLINE TAALTRAININGEN 
 

Heeft u nu de tijd voor die taaltraining die u eigenlijk al veel eerder had willen volgen?  
De professionele taaltrainers van EBC helpen u in de EBC NEXT LEVEL TRAININGEN om vlotter en met 
zelfvertrouwen te spreken in een vreemde taal. U kunt thuis of op uw werkplek de les volgen én actief 
deelnemen. Het enige dat u nodig heeft is een pc, laptop, mobiel of tablet met geluid, microfoon en 
camera. 
 

INDIVIDUEEL TAALTRAJECT OP MAAT  
ENGELS, FRANS, DUITS, SPAANS, NEDERLANDS, ITALIAANS 

 
Op basis van uw doelstellingen wordt een programma op maat voor u opgesteld. 

 

Programma 1 individueel op maat 
 

• 5 privélessen die u kunt starten en volgen wanneer u maar wilt met uw eigen ‘live’taaltrainer. 

• 3 maanden toegang tot onze uitgebreide EBC-E-learning; een oefenprogramma dat u helpt uw 
woordenschat uit te breiden en grammatica te verbeteren.   

U kunt de privélessen over maximaal vijf weken spreiden maar de lessen ook versneld volgen, bijvoorbeeld 
in slechts één of twee weken. 

 
Cursuskosten programma 1   € 495,-  
 

Programma 2 individueel op maat 
 

• 10 privélessen die u kunt starten en volgen wanneer u maar wilt met uw eigen ‘live’taaltrainer. 

• 3 maanden toegang tot onze uitgebreide EBC-E-learning; een oefenprogramma dat u helpt uw 
woordenschat uit te breiden en grammatica te verbeteren.   

U kunt de privélessen over maximaal tien weken spreiden maar de lessen ook versneld volgen, 
bijvoorbeeld in slechts één of twee weken. 
 
Cursuskosten programma 2   € 995,-  
 
 

 
Wilt u liever een individuele training op maat op onze locatie ?  
EBC is geopend voor individuele lessen! We maken gebruik van de grote ruimtes voor de privélessen en 
houden ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM.  
 
 

Meer weten of afspreken? 
Bel 0164-265679 of mail ebctalen@ebc.nl o.v.v. individueel + de gewenste taal.  
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