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Chauffeursdag i.s.m. Berdex
Afgelopen zaterdag 20-05-2017
was er i.s.m. Berdex onze eerste
Chauffeursdag bij Berdex in
Wanroij.
De Chauffeursdag is een speciaal
op de sector afgestemde dag
waarbij diverse afwisselende
onderwerpen aan bod komen,
met daarin veel praktijk. o.a.
uitleg over het automatisch
reinigingssysteem, het zelf kunnen
herkennen en evt verhelpen van
kleine storingen, laden en lossen

van levende dieren, een stukje
boordcomputer etc etc. Dit
was een hele leuke en
leerzame dag die zeer
geslaagd was.
De volgende Chauffeursdag is
op 17-6-2017 in Dalmsholte.
Wilt u meedoen? Bel 0852731885 of mail
info@vcfopleidingen.nl

Speciale gebeurtenissen
OOM erkenning:
Heftruckcursus van VCF
Opleidingen nu ook met
OOM-subsidie. Wij zijn OOMerkend opleider geworden
afgelopen week. Bespaar
€ 97,50 op een cursusdag!
Betaal slechts € 97,50 voor
een Heftruckcursus met
erkend veiligheidscertificaat.

Heftruck
Veiligheidscertificaat SOOB
erkend:

Uitbreiding trainingslocatie heftruck
We zijn druk bezig om onze
heftruckhal in Oss uit te breiden.
We hebben namelijk speciaal voor
deze hal een gebruikte
vrachtauto aangeschaft met een
oprijmogelijkheid. Hierdoor
hebben we extra oefeningen en
kunnen de cursisten nog meer
ervaring opdoen!

Nu ook subsidie mogelijk
voor de opleiding Heftruck
Veiligheidscertificaat met
€ 150,-!
Deze erkenning hebben we
in april 2017 ontvangen.
Dat betekent voor de
deelnemers mogelijkheid
van € 150,- subsidie onder
voorwaarden.
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Communicatieve en sociale vaardigheden incl
7 uren voor code 95]

Data:
Chauffeur Veetransport








zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

27-05-2017 te Dalmsholte (Overijssel)
03-06-2017 te Bunnik (Utrecht)
10-06-2017 te Surhuisterveen (Friesland)
24-06-2017 te Oss (Noord-Brabant)
01-07-2017 te Dalmsholte (Overijssel)
08-07-2017 te Venlo (Limburg)
22-07-2017 te Purmerend (Noord-Holland)



zaterdag 03 juni 2017 te Oss (NoordBrabant)

BHV, incl 7 uren voor code 95
op verzoek op uw bedrijf



zaterdag 20-05-2017 te Oss (NoordBrabant)
zaterdag 07-10-2017 te Oss (NoordBrabant)

Chauffeur Pluimveetransport





zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

10-06-2017 te Surhuisterveen (Friesland)
24-06-2017 te Oss (Noord-Brabant)
01-07-2017 te Dalmsholte (Overijssel)
02-09-2017 te Bunnik (Utrecht)

Digitale Tachograaf en boardcomputers (U23-1)


zaterdag 15-07-2017 te Oss (NoordBrabant)

Het Nieuwe Rijden (HNR en rijvaardigheid code
Wo1-1)
Cursus Heftruckchauffeur, incl 7 uren voor code 95
Slechts € 195,- p.p. inclusief pasje 5 jr geldig, en incl. lunch etc.;
(excl code 95 = meerkosten € 26,-). Ook reachtruck mogelijk. Kan
ook op uw eigen bedrijf gepland worden.



donderdag 01-06-2017 te Oss
dinsdag 13-06-2017 te Oss

VCA Basis en/of VOL desgewenst met examen en desgewenst met
code 95 7 punten (Slechts € 134,95 cursus / Examen € 69,95 / code
95 zeven punten € 26,-)

Op verzoek kan op uw bedrijf ingepland worden.

zaterdag 23-09-2017 te Oss (Noord-Brabant)

zaterdag 28-10-2017 te Oss (Noord-Brabant)
NBW-cursus voor verzamelplaatsmedewerkers




Zaterdag 23-09-2017 te Neerkant (Noord-Brabant)
Zaterdag 07-10-2017 te Bunnik (Utrecht)
Zaterdag 21-10-2017 te Dalmsholte (Overijssel)

Wordt gepland op uw bedrijf; datum in
overleg.
Allerscherpste prijs!!! Slechts € 249,95 p.p. excl.
BTW Iedere dag van de week inclusief zaterdag,
hebben we mogelijkheden!


Rijoptimalisatie (/schadepreventie) (evt BBS
code W02-1)
Wordt gepland op uw bedrijf; datum in
overleg.
Allerscherpste prijs!!! Slechts € 249,95 p.p. excl.
BTW Iedere dag van de week inclusief zaterdag,
hebben we mogelijkheden!


Verkeerseducatie U-47-1 (In prijs verlaagd voor
2017; Slechts € 99,95 cursus / code 95 zeven
punten € 26,- All-in dus incl. goede lunch, koffie
etc, gebruik cursusmateriaal)


donderdag 26-06-2017 te Oss (NoordBrabant)

Chauffeursdag incl. 7 punten code 95 THEORIE, speciaal
afgestemd op veetransport
Vier onderwerpen:
Verkeer en regelgeving,
Veiligheid,
Chauffeurskennis,
Presentatie



Zaterdag 20-05-2017 te Wanroij (Noord-Brabant)
Zaterdag 17-06-2017 te Dalmsholte (Overijssel)
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