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BHV Opleiding
Met een goed georganiseerde bedrijfshulpverleningsorganisatie waarborgt u de veiligheid van uw
medewerkers en aanwezigen binnen en buiten uw bedrijf. De wetenschap dat u kunt vertrouwen op
professioneel opgeleide bedrijfshulpverleners voelt gewoon goed.
BHV Herhaling opleiding vanaf 5 personen:
2 dagen
Om mee te kunnen doen aan de opleiding Bedrijfshulpverlening Herhaling moet u al in het bezit zijn van een
aantoonbaar diploma van de vooropleiding BHV Basis opleiding. Bij de opleiding BHV Herhaling leert u alle stof
van de vooropleiding nogmaals in theorie en praktijk. Ondersteunt met (praktijk) cases, film en foto materiaal
en getoetst door examens.
BHV Herhaling opleiding vanaf 5 personen:
1 dag
Om mee te kunnen doen aan de opleiding Bedrijfshulpverlening Herhaling moet u al in het bezit zijn van een
aantoonbaar diploma van de vooropleiding BHV Basis opleiding. Bij de opleiding BHV Herhaling leert u alle stof
van de vooropleiding nogmaals in theorie en praktijk. Ondersteunt met (praktijk) cases, film en foto materiaal
en getoetst door examens.
Bovenstaande opleidingen zijn ook op maat te maken naar de wensen en behoefte van het bedrijf.
Data start cursussen in overleg met klant.
Bovenstaande opleidingen/instructies worden gegeven op een van onze locaties of Incompany.
Toeslag mondeling theorie examen is € 50,Voor opleidingen/instructies conform CODE 95 geldt een toeslag van € 27,50 (CCV Registratie) per dag
Voor opleidingen/instructies in het weekend of avond geldt een toeslag per opleidingsdag van € 75,Voor opleidingen/instructies conform erkend instanties (bv CCV of NIBHV) geldt een toeslag van € 25,Voor opleidingen/instructies op onze eigen locatie(s) is het mogelijk voor €7,95 een lunch te reserveren.
Indien u gebruik wilt maken van bovenstaande opties geef dit dan bij boeking van de opleiding/instructie aan.
Op bovenstaande opleidingen/instructies zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Bovenstaande prijzen zijn exclusief btw
Voor meer informatie of een afspraak over deze opleiding neem dan geheel vrijblijvend contact met WTD
opleidingen op.
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