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CURSUS ‘VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK’

L. van Vliet Vorkheftrucks b.v.
Heulweg 6
NL-2641 KR PIJNACKER
T: 015-3693265
F: 015-3698103
E: info@lvanvliet.nl
I : www.lvanvliet.nl

HEFTRUCK- EN REACHTRUCK OPLEIDINGEN
Moderne heftrucks en reachtrucks zijn, mits deskundig bediend en behandeld, een machtig
stuk gereedschap. Deskundig omgaan met een heftruck of reachtruck leidt tot lagere kosten
voor intern transport en voorkomt onveilige situaties.
De eisen die worden gesteld aan een heftruckbestuurder worden steeds hoger. Van de
heftruckbestuurder wordt verwacht dat er planmatig wordt gewerkt, zodat de juiste goederen
sneller op de juiste plaats zijn. Bovendien moet er zorgvuldig worden omgegaan met het
materiaal en de werkomgeving. Dit voorkomt onnodige slijtage, storingen en schade aan de
heftruck of reachtruck en beschadigingen aan magazijnstellingen, wanden en deuren.
De Arbo-wet stelt in het AI-14 (Arbo Informatieblad) dat: “Werknemers met de bediening van
het transportmiddel en de aard der werkzaamheden vertrouwd moeten zijn en bekend met de
bedieningsvoorschriften en met het bedrijfsverkeersreglement”.
De werkgever is daarom verplicht de betreffende werknemers grondig te (laten) instrueren.
De mogelijkheden:

A. Cursus volgens CCV-normering:
Van Vliet heeft een 1-daagse cursus samengesteld, waarmee de werkgever voldoet aan de
gestelde richtlijnen. Volgens de CVV-normering wordt deze basiscursus gegeven; de cursisten
worden, door middel van theorie- en vooral praktijkoefeningen, gewezen op de belangrijke
aandachtspunten voor het veilig werken met de heftruck of reachtruck.
Code 95: Deze cursus komt in aanmerking voor Code 95 Richtlijn Vakbekwaamheid.
Beroepschauffeurs kunnen hierdoor met deze cursus 7 uur verrekenen met de verplichte
nascholing van 35 uur in 5 jaar.

B. Certificaatverlenging d.m.v. herhalingscursus:
Ook dit betreft een 1-daagse cursus welke qua inhoud gelijkwaardig is aan bovenstaande
cursus. De kennis en vaardigheden van de medewerkers worden opgefrist en weer op het
benodigde niveau gebracht.
Deze cursus komt tevens in aanmerking voor Code95 Richtlijn vakbekwaamheid.
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Prijzen:
A. Basiscursus ‘VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK’
Doelgroep
Doel van de opleiding
Inhoud theorie
Inhoud praktijk
Opleidingsduur
Vooropleiding
Examen
Te behalen
Geldigheidsduur
Prijs
Op uw locatie

: personen die een heftruck of reachtruck besturen met iets of veel
ervaring en nog niet in het bezit zijn van een certificaat.
: voldoende vaardigheden en kennis opdoen om de heftruck of
reachtruck veilig te besturen
: richtlijn en Arbo-wet, begrippen en lastdiagram
: schade- en ongevallenpreventie, veiligheid en werkinzicht
: 2 dagdelen à 3,5 uur
: enige ervaring met het besturen van een vorkheftruck of reachtruck
: ja
: certificaat ‘Veilig werken met de heftruck of reachtruck’
: de geldigheidsduur van dit certificaat is 5 jaar
: € 189,00 per persoon op locatie in Pijnacker
-inclusief beknopte lunch
-meerprijs Code 95 registratie: € 19,75
: € 199,00 per persoon, vanaf 4 personen (excl. reiskosten instructeur)

B. herhalingscursus ‘VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK’
Doelgroep
Doel van de opleiding
Inhoud theorie
Inhoud praktijk
Opleidingsduur
Vooropleiding
Examen
Te behalen
Geldigheidsduur
Prijs
Op uw locatie

: medewerkers die in het bezit zijn van een certificaat ‘Veilig werken
met de heftruck of reachtruck’, waarvan de geldigheidsduur verstrijkt
: het opfrissen van de vaardigheden en kennis van de medewerkers
zodat deze (weer) op het benodigde niveau worden gebracht
: richtlijn en Arbo-wet, begrippen en lastdiagram
: schade- en ongevallenpreventie, veiligheid en werkinzicht
: 2 dagdelen à 3,5 uur
: ervaring met het besturen van een vorkheftruck of reachtruck en in
het bezit van een certificaat
: ja
: certificaat ‘Veilig werken met de heftruck of reachtruck’
: de geldigheidsduur van dit certificaat is 5 jaar
: € 189,00 per persoon op locatie in Pijnacker
-inclusief beknopte lunch
-meerprijs Code 95 registratie: € 17,50
: € 199,00 per persoon, vanaf 4 personen (excl. reiskosten instructeur)

Startdatum:
Elke donderdag en vrijdag worden in Pijnacker beide cursussen gegeven; andere dagen in overleg
ook mogelijk. Beschikbaarheid is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Informeer via mail:
administratie@lvanvliet.nl, of via telefoon: 015-3693265 (Diny van Driel) of er op de door u
gewenste datum nog plaatsen beschikbaar zijn.

Opleidingsplaats:
-In Pijnacker
-Op uw locatie als een ‘in company training’; hierbij kan de cursus afgestemd worden op uw
specifieke bedrijfssituatie
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AANMELDINGSFORMULIER
‘Veilig werken met heftruck of reachtruck’
T.a.v. Diny van Driel
Telefax: 015-3698103

Bedrijfsgegevens:
Naam bedrijf

:………………………………………………………………….…………………………………..…………………

Contactpersoon

: dhr / mevr……………………………………………………………..………………….……………......

Adres

:…………………………………………………………………………………………..………….………………….

PC en Woonplaats

:……………………………………………………………………………………..…………………………………..

Telefoon

:…………………………..…………………………………………………………………………….……………….

e-mail

:………………………………………………………………………………………………………………………….

Gegevens cursist:
Naam

: dhr / mevr……………………………………………………………..………………….……………......

Functie

:………………………..………………………………………….…………………………………………………….

Geboorteplaats

:………………………………………………………………….…………………………………..………………….

Geboortedatum

:……………………………………………………………….………………………………………..……………….

Ervaring
Cursus:

: geen / iets / veel ervaring met een heftruck- of reachtruck







Basiscursus ‘Veilig werken met de heftruck’
Herhalingscursus ‘Veilig werken met de heftruck’
Basiscursus ‘Veilig werken met de reachtruck’
Herhalingscursus ‘Veilig werken met de reachtruck’
Code 95 registratie

Cursusplaats:



in Pijnacker
op eigen locatie

Data::




cursus in Pijnacker: donderdag/ vrijdag, bij voorkeur op: _____ - _____ - _____
cursus in Pijnacker op andere dag, bij voorkeur op: _____ - _____ - _____
eigen locatie, bij voorkeur op: _____ - _____ - _____

Inschrijving:
Stuur dit formulier naar:

L. van Vliet Vorkheftrucks b.v.
T.a.v. Diny van Driel
Heulweg 6
2641 KR PIJNACKER
Telefax: 015-3698103
Mail : administratie@lvanvliet.nl

 Bij meerdere cursisten s.v.p. dit formulier kopiëren.
 U ontvangt na inschrijving van ons een bevestiging.
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