ADR Basis

NASCHOLING CODE 95
4 avonden voor €399,-

www.rijschoolvanbentum.nl

ADR Basis & Tank

NASCHOLING CODE 95
6 avonden voor €469,-

Postadres
De Gijselaar 73
6436AT Amstenrade
E info@rijschoolvanbentum.nl
T 06 50 536 374
Praktijk- & theoriecentrum
Pannenweg 256
6031 RK Nederweert

ADR BASIS (& TANK) –
(NASCHOLING) CODE 95
Nu compleet vanaf €399,-

Haal nu je ADR Basis – (nascholing) Code 95,
4 avonden nu voor €399,Haal nu je ADR Basis & Tank – (nascholing) Code 95,
6 avonden nu voor €469,-

Aan het einde van deze cursus bent u op de hoogte van de wettelijke bepalingen
van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het ADR/VLG en bent u in
staat dit toe te passen. U voldoet na de cursus aan de vakbekwaamheidseisen voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen in tankauto’s en containers.

TIJD

Behalve voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen per container of tankauto over de
weg willen vervoeren is deze cursus ook uitermate geschikt voor leidinggevenden
en/of transportplanners.

LOCATIE:

Lesinhoud Het Nieuwe Rijden:
• Wettelijk voorschriften;
• eigenschappen van gevaarlijke stoffen;
• de gevarenklassen van gevaarlijke stoffen;
• vereisten voertuig en uitrusting;
• regels voor laden en lossen;
• documenten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;
• maatregelen bij calamiteiten;
• eerste hulp;
• persoonlijke beschermingsmiddelen.
Het theorie examen wordt afgenomen bij het CBR. De planning van het examen
gebeurt in overleg met de kandidaat op een CBR examenlocatie naar keuze.
Bij een voldoende resultaat krijgt de cursist het ADR-certificaat Basis & Tank.
Dit certificaat is 5 jaar geldig en telt mee voor 21 uur voor de (nascholing) Code 95.

ONS MOTTO?
VANDAAG BEGINNEN
...MORGEN GESLAAGD!

•

•

De cursus wordt gegeven op 4 of 6 vrijdagavonden
van 19.00 tot 22.30 uur.

Praktijk- en theoriecentrum Rijschool van Bentum
Pannenweg 256, 6031 RK Nederweert

CURSUSDATA
BASIS, 4 AVONDEN:
•
•
•
•

06-10-2017
13-10-2017
20-10-2017
27-10-2017

CURSUSDATA BASIS +
TANK, 6 AVONDEN:
•
•
•
•
•
•

03-10-2017
10-10-2017
17-10-2017
24-11-2017
01-12-2017
08-12-2017

Meer weten?
Direct inschrijven?
Bel 088 177 1200 of stuur een mail
naar info@rijschoolvanbentum.nl

Kijk ook eens op www.in1dagjeaanhangerrijbewijs.nl

