#040558

#LOGISTIEK

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ADR - CHAUFFEUR / TANKVERVOER CAT II (INCL. EXAMEN)

€ 378,73 incl. BTW

ADR-GETUIGSCHRIFT GEVAARLIJKE TANK-GOEDEREN

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Alles om het examen 'ADR TANK cat II' van een door de overheid erkende exameninstelling tot een goed einde te brengen. De leerinhouden zijn wettelijk bepaald en
bereiden de chauffeur voor om zich met een gevaarlijke vracht toch op een veilige manier in het verkeer te begeven.

Introductie
ALL - IN: wij organiseren de lessen én de inschrijving voor het examen ADR - chauffeur TANKVERVOER (cat II) (inclusief examengeld)!

Omschrijving
Voor het vervoeren van gevaarlijke goederen in grote tanks over de weg, zowel nationaal als internationaal, is een ADR-getuigschri verplicht. Syntra West
organiseert de wettelijk verplichte opleiding, regelt de inschrijving voor het examen en garandeert chauﬀeurs een reële slaagkans. Als je slaagt ontvang je een
getuigschrift dat maximaal 5 jaar geldig is.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Chauffeurs die gevaarlijke tank-goederen (met uitzondering van klasse 1 en 7) willen vervoeren zonder beperking van inhoud.
Voor het vervoeren van tank-goederen met beperkte inhoud is enkel de opleiding ADR COLLI cat I verplicht.

Voorkennis
Je beheerst de Nederlandse taal.

Toelatingsvoorwaarden
De opleiding ADR - chauffeur TANKVERVOER kan enkel gevolgd worden na voltooiing van de opleiding ADR - chauffeur COLLIVERVOER.
Inschrijvingen op basis van een elektronische vreemdelingenkaart worden enkel aanvaard indien ook een kopie van de identiteitskaart of paspoort van het land van
oorsprong wordt voorgelegd.

PROGRAMMA
Algemene bepalingen
Tanks voor het vervoer van gevaarlijke goederen
Het gedrag op de weg bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in tanks
Boorddocumenten
Signalisatie
Uitrusting van het voertuig
Het laden en lossen van tanks
Het vervoer van gassen
Algemeenheden
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Het vervoer van de onder druk vloeibaar gemaakte gassen (groep 1)
Het vervoer van gassen van de groepen 2 tot 4
Het vervoer van vaste stoffen en vloeistoffen
Tanks en hun uitrustingen
Het laden
Het lossen

PRAKTISCH
Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.
3 sessie(s) vanaf zaterdag 15/10/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf zaterdag 15/10/2022
Datum

Startuur

Einduur

zaterdag 15/10/2022

08:00

12:00

zaterdag 15/10/2022

12:30

16:30

zaterdag 22/10/2022

08:00

12:00

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Brugge vanaf zaterdag 10/12/2022
Datum

Startuur

Einduur

zaterdag 10/12/2022

08:00

12:00

zaterdag 10/12/2022

12:30

16:30

zaterdag 17/12/2022

08:00

12:00

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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