
    

                                                                         
 

Tarieven 
  
Prijspeil augustus 2022 
  

NIEUW-Criminaliteitspreventie-NIEUW  

  

Criminaliteitspreventie (U07)  (minimaal 6 kandidaten) 

E-learning 
€ 179,99  (7 uur) 

€   17,50 

  
Bewuster worden en veiligheidsgevoel verhogen van chauffeurs. 
  

ADR  

  

ADR Basis NIEUW (U01-4) € 499,00  (14 uur) 

ADR Basis +Tank NIEUW (U01-4) € 599,00  (14 uur) 

ADR Basis +Tank + Klasse 1+7 NIEUW (U01-4) € 799,00  (14 uur) 

ADR Basis HERHALING (U01-4) € 449,00  (14 uur) 

ADR Basis +Tank HERHALING (U01-4) € 549,00  (14 uur) 

ADR Basis +Tank + Klasse 1+7 HERHALING (U01-4) € 749,00  (14 uur) 

ADR Basis of Tank los her-examen €   99,17 

  

Heftruck 

  

Heftruck (U16-2), op locatie opdrachtgever 
(zonder e-learning minimaal 6 kandidaten) 

€ 259,99  (7 uur)  

  

VCA 

  

VCA basis (met e-learning) (U05-2) 
(zonder e-learning minimaal 6 kandidaten) 

€ 269,99  (7 uur) 

VCA vol (met e-learning) (U05-2) 
(zonder e-learning minimaal 6 kandidaten) 

€ 299,99  (7 uur)  

 
  

EHBO  

  



EHBO nieuw (U21-1)  (minimaal 6 kandidaten) € 264,50  (7 uur) 

  

BHV  

  

BHV herhaling (LET OP zonder code 95)   
(minimaal 6 kandidaten) 

€ 195,00   

  

Diversen theoretische nascholing  

  

Actuele verkeersregels (theorie M1) 
(zonder e-learning minimaal 6 kandidaten) 

€ 159,99 (7 uur)  

Opfrissing verkeerseducatie (theorie M1B) 
(zonder e-learning minimaal 6 kandidaten) 

€ 159,99 (7 uur) 

Communicatieve en sociale vaardigheden (theorie M2) 
(zonder e-learning minimaal 6 kandidaten) 

€ 159,99 (7 uur)  

Leefstijl en gezondheid (theorie M4) 
(zonder e-learning minimaal 6 kandidaten) 

€ 159,99 (7 uur)  

Laden / lossen en digitale tachograaf (theorie M5) 
(zonder e-learning minimaal 6 kandidaten) 

€ 159,99 (7 uur)  

Digitale Tachograaf (7 uur klassikaal, minimaal 6 

kandidaten) 
€ 159,99 (7 uur) 

Fysieke belasting (7 uur klassikaal, minimaal 6 kandidaten) € 199,99 (7 uur) 

Techniek en Veiligheid (alleen op locatie, minimaal 6 

kandidaten) 

€ 199,99 (7 uur) 

Optimalisatie van de rit (7 uur klassikaal, minimaal 6 

kandidaten) 

€ 199,99 (7 uur) 

  

Praktische Nascholing  

  

HNR: economisch rijden, voertuigbediening en 

voertuigtechniek. (praktijk M3a) (W01-1) met e-learning 
HNR: zonder e-learning met voertuig opleider (minimaal 2 

kandidaten, of in overleg) 

€ 299,00 (met eigen 

voertuig) (7 uur) 
  
€ 329,00 pp (7 uur) 

BBS/Rijoptimalisatie : rijtechniek, manoeuvreren, 

verkeerstechniek. (praktijk M3b) (W02-1) met e-learning 
BBS/Rijoptimalisatie : zonder e-learning, met voertuig 

opleider (minimaal 2 kandidaten, of in overleg) 

€ 299,00 (met eigen 

voertuig) (7 uur) 

  
€ 329,00 pp (7 uur) 

BBS volgens CEFIC richtlijn. (incl certificaat) (W02-1) € 339,00 (met eigen 

voertuig) (7 uur)  

  
Niet in het bezit van een eigen voertuig, vraag naar de mogelijkheden om ons voertuig te huren. 

  
  



 

Werken met de autolaadkraan met 
hijsfunctie  

  

Machinist autolaadkraan met hijsfunctie (T.C.V.T.) 
Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking 

tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze 

verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, 

gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de 

risico’s. 

€ 2225,00  (21 uur) 

Afdracht TCVT RA  

€ 259,95 per certificaat 

  
Duur 5 dagen 6de dag 

examen. 

Veilig werken met de autolaadkraan, ten behoeve van 

laden en lossen (capaciteit onbeperkt) en hijsen (capaciteit 

max. 10 tonmeter) 

€ 359,00 (7 uur) 
Bij minimale aanmelding 

van 3 kandidaten 
  
Zaterdag tarief: 
€ 399,00 

  

Veilig werken langs de weg  

  

Veilig werken langs de weg (minimaal 6 kandidaten) € 234,50 (7 uur) 

Medewerker TVM BRL 90101 (3 uur zelfstudie, certificaat 3 

jaar geldig) 

Ook met extern examen mogelijk (kosten à € 62,50)  

€ 359,00 * (7 uur) 

*excl administratiekosten à € 39,95  

  

Geconditioneerd vervoer  

Geconditioneerd Vervoer (U10-1) (mogelijk met en zonder 

code 95, minimaal 6 kandidaten) 
Cursus ter bescherming van voedselveiligheid zoals HACCP-

regeling. Te gebruiken voor chauffeurs, planners en 

magazijnmedewerkers. 

€ 199,99  (7 uur) 

  
  

ADR AWARENESS 

  

ADR Awareness (met ADR kennis, 2 uur) €   89,00 

ADR Awareness (zonder ADR kennis, 4 uur) € 169,00 

  

Tarieven nascholing Code95 zijn exclusief B.T.W. en exclusief € 26,50 Code95 

kosten. Cursussen met e-learning zijn inclusief software 

  



Prijs- en of wetswijzigingen vanuit externe instanties (exameninstituut, CCV, 

enz.) voorbehouden. 
  
  

Let op: 
Bij annulering vanaf 14 werkdagen voor aanvang van de klassikale/praktijkcursus zijn wij genoodzaakt 50% door te berekenen. 
Bij annulering vanaf 7 werkdagen voor aanvang van de klassikale/praktijkcursus zijn wij genoodzaakt 100% door te berekenen. 

Wijzigingen:  €50,00 administratiekosten 
  


