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Heftruck of Reachtruck Opleiding
Een heftruckopleiding en heftruckcertificaat is bedoeld voor medewerkers die tijdens hun werkzaamheden een
heftruck en/of reachtruck als transportmiddel (gaan) gebruiken. De opleidingen/instructies worden in een
halve of hele dag gegeven, afhankelijk van het aantal personen. Een deel van de tijd wordt besteed aan de
theorie en het praktijkgedeelte bestaat uit verschillende oefeningen onder begeleiding. Aansluitend wordt het
praktijkexamen afgenomen.
Heftruck of Reachtruck opleiding: 2 dagen
Voor cursisten die nog nooit op een heftruck of reachtruck hebben gereden. In deze cursus worden alle
hoofdstukken uitgebreid behandeld, ondersteunt met film en foto materiaal en getoetst door proef examens.
Tevens leert de cursist door in de praktijk oefeningen te doen het voertuig te beheersen. Aansluitend wordt
theorie en praktijk in een officieel examen (door erkend examenbureau) op een van tevoren vast gesteld
datum en tijdstip afgenomen. Indien cursist voor het examen slaagt krijg deze een certificaat.
Heftruck of Reachtruck opleiding: 1 dag
Voor cursisten die bekend zijn met een heftruck of reachtruck of hun hercertificering dienen te behalen. In
deze cursus worden alle hoofdstukken doorlopen, ondersteunt met film en foto materiaal en getoetst door
proef examens. Tevens wordt door de praktijk oefeningen de kennis en vaardigheden aangescherpt of
verbeterd. Aansluitend wordt theorie en praktijk in een officieel examen (door erkend examenbureau) op een
van tevoren vast gesteld datum en tijdstip afgenomen. Indien cursist voor het examen slaagt krijg deze een
certificaat.
Heftruck of Reachtruck assessment : 1 dagdeel
Het Heftruck/Reachtruck assessment wordt 1 op 1 afgenomen door een gecertificeerde assessor. Een deel van
de tijd wordt de theorie getoetst op 14 eindtermen. Het praktijkgedeelte bestaat uit een aantal verschillende
onderdelen: inspectie, oefeningen, veiligheid en parkeren. Na de toets ontvangt de werkgever een rapportage.
Bij voldoende competenties krijgt de kandidaat een erkend certificaat.
Persoonlijk Opleiding Plan (POP)
Bij onvoldoende competenties kan de kandidaat gelijk of op een later tijdstip een persoonlijk opleiding plan
(POP) volgen om alsnog de officiële erkenning (certificaat) te krijgen.
Heftruck of Reachtruck intake:
± 2 uur
Voor cursisten die nog nooit op een heftruck of reachtruck hebben gereden. Via theorie toets en kort praktijk
te rijden zal een rapportage worden opgesteld waaruit een persoonlijk opleidingsplan (POP) voor de cursist
worden opgesteld. Intake is uitermate geschikt voor cursisten met leer, lees of taal problemen.










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 €9,95 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 het inplannen van kandidaten voor de bovengenoemde
opleiding of mocht u meer informatie willen ontvangen over onze overige Interne Transportmiddelen- /
Veiligheidsopleidingen neem dan geheel vrijblijvend contact op met WTD Opleidingen of check onze
website www.wtdopleidingen.nl.
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