#160440

#LOGISTIEK

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN (ONDER VRIJSTELLING)
(BIJSCHOLING VAKBEKWAAMHEID CHAUFFEUR C)

€ 205,70 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Ben je ongerust over de gevaarlijke goederen waarmee je als chauffeur in contact komt?
Deze module vakbekwaamheid biedt je de algemene basis ADR waardoor je weet waarmee je rekening moet houden bij het behandelen van gevaarlijke goederen.

Omschrijving
Deze opleiding brengt chauﬀeurs, bedienden en magazijniers op de hoogte van de wetgeving, leert ze de juiste preventieve maatregelen te nemen en wijst ze op hun
verantwoordelijkheden bij het behandelen van gevaarlijke goederen.
Opgelet: Deze opleiding volstaat niet om deel te nemen aan het examen ADR Colli / Tank (cat. I of II).

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Chauffeurs zonder ADR-attest
Bedienden en magazijniers die in contact komen met gevaarlijke goederen

Voorkennis
Je hebt geen specifieke voorkennis nodig.

Toelatingsvoorwaarden
Een geldig rijbewijs C, C+E, C1, C1+E met code 95.
Voldoende kennis van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
Maximum 20 chauffeurs
7 uur effectieve lestijd = 7 kredietpunten = kom op tijd!
Breng je identiteitskaart mee voor de juiste informatie op je attest

Methodologie
Groepskorting:
Voor meer dan 2 chauffeurs uit éénzelfde bedrijf is er prijskorting op aanvraag.
Bedrijfsinterne opleiding:
De opleiding kan ook bedrijfsintern gegeven worden. Dit kan reeds vanaf 10 chauffeurs. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding ken je de basis van de ADR-wetgeving en weet je welke maatregelen getroffen moeten worden bij het behandelen van dergelijke goederen.

PROGRAMMA
1. Algemene kennis ADR
Oorsprong en reglementering
Indeling van gevaarlijke goederen
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Houders voor het vervoer van colli / tank
Vervoersdocumenten
Signalisatie
Voorschriften tijdens het vervoer
Preventie en noodmaatregelen
Stuwing en beveiliging
2. Vrijstellingen
Beperkte hoeveelheden
Uitgezonderde hoeveelheden
Vvrijstellingen
Gefumigeerde ruimtes
3. Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijke personen
Checklist voor vertrek
Oefeningen

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

F: 050/403061

zaterdag 16/11/2019

08:30

12:30

8800 Roeselare

info@syntrawest.be

zaterdag 16/11/2019

13:00

16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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