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Onze pakketten code 95
Over code 95: Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. Code 95 is
een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een
voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig
besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E)
noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig.
Onze pakketten: U kunt bij ons het totale pakket (5 cursussen) afnemen tegen
een prijs vanaf slechts € 699,- all in (excl. BTW)!!! Dat betekent dus zónder
verdere verborgen kosten, zoals kosten voor CCV of boeken of anderszins.
Andere opleiders communiceren prijzen zonder CCV-kosten. Bij ons is deze prijs
zonder CCV-kosten slechts € 566,50. Nergens goedkoper, en toch de allerbeste
kwaliteit. Daarop ook nog tot 550,- SOOB-Subsidie mogelijk. We doen steeds
meer met E-learning waardoor de klassikale uren desgewenst beperkt kunnen
worden tot zelfs 12 uur in plaats van 35 uur! Mooi toch?
Cursussen: Conform uw wensen stellen we het pakket samen, desgewenst met de
diverse vakbekwaamheidspasjes. We verzorgen o.a. BHV, Vee- of
pluimveetransport, Heftruck & reachtruck, VCA basis en VOL, praktijktrainingen
zoals Het Nieuwe Rijden (HNR) Rijoptimalisatie en schadepreventie, Digitale
Tachograaf & boordcomputer, Communicatieve en Sociale Vaardigheden, Kooiaap,
Chauffeursdagen met veel praktijk daarin, Criminaliteitspreventie,
Verkeerseducatie, Fysieke belasting, etc. etc. etc.
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Wij zijn SOOB erkend! Op een pakket code-95 is tot € 550,- subsidie
mogelijk! Hierdoor 7-uurs cursussen mogelijk vanaf € 13,- per cursus!!!
Wij bieden gegarandeerde kwaliteit, maar tegen de laagst mogelijke
prijs!!! Een unieke laagste-prijs-garantie: nl. Kunt u elders voor een
lagere prijs met hetzelfde pakket slagen, dan krijgt u ook die lagere prijs
en bovendien daarop nog 10% korting.
Steeds meer cursussen met E-learning. Hierdoor een pakket van 35 uur
les in slechts 12 uur klassikaal mogelijk! (Niet verplicht natuurlijk, wel mogelijk.
Alles klassikaal kan ook nog altijd.)
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Pakket mag verdeeld worden over 5 jaar!
We hebben 7 cursusplaatsen door geheel Nederland, dus altijd bij u in de
buurt!
Alle cursussen kunnen ook bij u op bedrijf gegeven worden (in company)!
Voor iedere cursus een andere vakbekwame specialistische trainer.
Kwaliteit gegarandeerd!
Prijzen zijn inclusief lunch, koffie/thee/frisdrank/koeken, certificaten,
examens en gebruik cursusmateriaal. (exclusief examen indien van toepassing
voor VCA of Pluim- en Veetransport).
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We kunnen uw bedrijf geheel ontzorgen op gebied van code-95 als u dat
wenst. Hieronder registratie, opvolging, contacten chauffeurs enz. Vraag
ons naar de mogelijkheden.

❖ Alle prijzen zijn exclusief BTW en onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

