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CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK (1-dag) 

 

De cursus Veilig werken met de heftruck is een praktijktraining van 1 dag. Deze (herhalings)cursus is 

bestemd voor personen van wie het heftruckcertificaat verloopt en/of die al ruime ervaring hebben 

met het werken op een heftruck. Deelnemers leren veilig en efficiënt met een vorkheftruck te 

werken. Ingesleten 'onveilige' gewoontes worden gecorrigeerd. Voor de praktijktraining maken wij 

gebruik van alle machines in ons aanbod. 

 

Inhoud cursus 

De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Elk onderdeel wordt met een toets 

afgesloten. 

 

Theorie 

 Praktisch en veilig omgaan met de vorkheftruck: hulpmiddelen, inspecties en onderhoud, 

mogelijkheden en krachten van de vorkheftruck. 

 Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot gebruik, constructie en inrichting, transportroutes en 

stapelplaatsen, wet- en regelgeving en ARBO-richtlijnen. 

 

Praktijk 

 Rijvaardigheid en veilig transport. 

 Voorkomen van ongelukken en schade. 

 Herkennen van gevaarlijke situaties. 

 

Cursusvorm 

De training bestaat uit een instructie van 1 dag van 08.00 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal 8 

deelnemers. Zowel theorie- als praktijkgedeelte worden met een toets afgesloten. 

Voor 'in company' trainingen worden cursusvorm en tijden aangepast aan uw wensen. 

 

Certificaat 

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat, met extra aantekening over de 

gebruikte machine(s) tijdens de praktijkoefening. Dit certificaat is 5 jaar geldig. 

 

Locatie 

De cursussen worden georganiseerd in onze vestiging in Aalten. Wilt u voor uw bedrijf meer mensen 

tegelijk opleiden? Of met een collega uit de regio samenwerken? Dan is een opleiding op locatie ook 

mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden. 
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Vooropleiding/minimum leeftijd 

De minimumleeftijd om het heftruckcertificaat te mogen behalen is 16 jaar. 

  

Prijs 

€ 155 per deelnemer; inclusief toetsen, exclusief btw. 

In company-trainingen: prijs op aanvraag. 

 

 

Neem voor meer informatie contact op met Thea Geven, thea@gevenheftruckservice.nl. 
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