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Axalta stelt e-learningprogramma’s gratis beschikbaar aan 
schadeherstellers 
 

Bazel, Zwitserland, 29 april 2020 – Axalta Refinish, een toonaangevend wereldwijd bedrijf dat 

zich uitsluitend richt op coatings, steekt tijdens de huidige “blijf thuis” situatie schadeherstellers 

een hart onder de riem door haar e-learning programma’s gratis beschikbaar te stellen. Het e-

learning programma dat via het premium lakmerk Cromax wordt aangeboden is tot 25 juni gratis 

te gebruiken.  

 

E-CTC van Cromax is een interactief e-learning programma voor schadeherstellers. Zo kunnen 

zij vanaf elke PC of laptop met een internetverbinding gemakkelijk nieuwe kennis vergaren of 

opfrissen. Via zeven trainingsmodules komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder 

veiligheid op de werkplek; voorbewerking ondergronden; voorbewerking en reparatie van 

kunststof onderdelen; hoogwaardige ondergronden; kleuren en kleurhulpmiddelen; 

lakreparatieproces; en applicatiedefecten. Elke module neemt ongeveer een uur tijd in beslag. 

 

“We beleven uitzonderlijke tijden, en daarom is het extra belangrijk dat we onze 

schadeherstellers blijven steunen,” zegt Bas van de Ven, Business Manager Axalta Nederland. 

“Door onze interactieve e-learning programma’s tot 25 juni gratis beschikbaar te stellen, kunnen 

schadeherstellers hun vakkennis bijspijkeren of nieuwe vaardigheden leren. En daar hoeven ze 

de deur niet voor uit, zodat ze kunnen blijven voldoen aan het thuisblijfadvies.” 

 

Om toegang tot de Cromax modules te krijgen, dienen schadeherstellers zich eerst te registeren. 

Dat kan gemakkelijk en snel via het volgende registratieformulier: 

https://www.cromax.com/nl/nl_NL/training/e-ctc.html 

 

Voor meer informatie over Cromax kunt u gaan naar www.cromax.nl  

 

https://www.cromax.com/nl/nl_NL/training/e-ctc.html
http://www.cromax.nl/


 

 
 
 

Over Cromax: 

Cromax, een wereldwijd lakmerk van Axalta, is ontworpen om de productiviteit te 

verhogen. Onze lakken zijn speciaal ontwikkeld om het schadeherstelbedrijf te 

optimaliseren met geavanceerde tijd-, energie- en materiaalbesparende processen die 

de doorvoer verhogen en de kosten verlagen. Onze oplossingen bieden klanten de 

meest uitgebreide mogelijkheden om het beste uit het gehele schadeherstelproces te 

halen. Onze slimme gereedschappen, de uitgebreide kennis van onze mensen en onze 

kundige goedgekeurde netwerken maken onze klanten aantrekkelijker voor 

opdrachtgevers. Cromax – drive your productivity.     
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Voor meer persinformatie: 
 
 
Ilonka Waterdrinker 
Indaba 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: ilonka@weareindaba.com  
   

Voor meer informatie over Cromax®: 
 
 
Julie Karssemakers 
Marketing Communication & Loyalty 
Program Supervisor 
Axalta Coating Systems 
Sir Rowland Hillstraat 8 
4004 JT Tiel  
Tel: 088 526 2216 

Email: julie.karssemakers@axalta.com  
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