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Intern Transportmiddel Opleiding
Een Intern Transportmiddel Opleiding en certificaat is bedoeld voor medewerkers die tijdens hun
werkzaamheden een intern transportmiddel gaan gebruiken.
Opleiding:
De opleiding is voor cursisten die geen of weinig ervaring hebben op een intern transportmiddel. De opleiding
wordt in 1 of 2 dagen gegeven. In deze opleiding wordt de theorie klassikaal of door E-learning uitgebreid
behandeld, ondersteunt met film en foto materiaal en eventueel 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 met geldigheid van 5 jaar.
Intake:
Ook bieden wij de mogelijkheid van een intake. Via een theorie toets en praktijk te rijden zal een rapportage
worden opgesteld waaruit een persoonlijk opleidingsplan (POP) voor de cursist worden opgesteld. Zo kunt u de
benodigde tijd makkelijker inschatten. Deze intake is uitermate geschikt voor cursisten met leer, lees of taal
problemen.
Intern Transportmiddel Opleiding 2 dagen
Intern Transportmiddel Opleiding 1 dag
Intern Transportmiddel Intake ± 2 uur
Intern Transportmiddel Examen *
*iedere opleiding wordt standaard afgesloten met een officieel erkend examen.

Uit de volgende Intern transportmiddelen kunt u kiezen of in combineren:
Heftruck
Reachtruck
Orderpick Truck
Elektrische Pallet Truck (EPT)
Stapelaar
Hoogbouwtruck
Hoogwerker type: 1B/3A/3B
Meeneemheftruck
Zijlder
Verreiker
Terminal Trekker
Orderpicktruck (OPT)
Veilig Hijsen
Zijlader
Verreiker
Meeneemheftruck (kooiaap
Terminal Trekker
Overige apparaten op aanvraag
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 opleidingen kan ook voor CCV CODE 95 meetellen. Hiervoor geldt een toeslag van € 25,- per dag.
Iedere opleiding wordt standaard met een erkend examen (€ 29,95) afgesloten.
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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