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“Het nieuwe 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. WTD Opleidingen introduceert in
samenwerking met Crash move “Het nieuwe BHV” Een 1-daagse Praktijkgericht Opleiding met cases eventueel
met ondersteuning van nieuwe technologie de Crash move App.
BHV Opleiding 1 dag:

€ 99,- per persoon excl. BTW

Voor cursisten die nog nooit op een BHV opleidingen hebben gevolgd of die hun jaarlijkse herhaling dienen te
volgen. In deze opleiding worden de onderwerpen: Accident (EBHO) en Fire (Brand & ontruiming) uitgebreid in
praktijk cases behandeld, ondersteunt met film en foto materiaal. Tevens leert de cursist door in de praktijk
oefeningen te doen de EHBO, Brand en ontruiming te beheersen. Aansluitend wordt theorie en praktijk in een
officieel assessment (door erkend examenbureau) op een van tevoren vast gesteld datum en tijdstip
afgenomen. Indien cursist voor het examen slaagt krijg deze een certificaat.
Bovenstaande opleiding is 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.
Deze opleiding is niet mogelijk voor de Code 95 van CCV.
Bij alle dagopleidingen/instructies wordt standaard een BHV Examen a € 14,95 geboekt.
Toeslag mondeling theorie examen is € 50,Bij alle dagopleidingen op onze eigen locatie(s) wordt standaard een Lunch (€9,95) geboekt.
Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW.
Indien u gebruik wilt maken van bovenstaande opties geef dit dan bij de aanmelding van de opleiding aan.
Ga naar Agenda voor deze opleiding(en).
Ga naar Aanmelden voor deze opleiding(en).
Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid van toepassing. Beide
zijn te raadplegen op onze website: wwww.wtdopleidingen.nl
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