
Getuigschrift Veetransport

Waarom kiezen voor Blom?

o In één dag een certificaat met onbeperkte geldigheid
o Hoogste slagingspercentage van Nederland (100%)(100%)
o Cursussen zijn te verzorgen bij u op locatie.
o Opleidingslocaties in heel Nederland

www.verkeersschoolblom.nl



Wanneer heeft u het getuigschrift Veetransport nodig?
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Wanneer het getuigschrift Veetransport?
Het getuigschrift veetransport is verplicht voor het vervoer van levende dieren in het kader van 
een economische activiteit over een afstand van meer dan 65 km. Hier is al snel sprake van. Het 
vervoer van meer dan 2 paarden wordt vaak beschouwd als economische activiteit, zeker in het 
buitenland.  Heeft u bijvoorbeeld reclame op uw vrachtauto of als u wordt gesponsord wordt dit 
als commercieel gezien.

Europese Verordening
De regelgeving komt voort uit een Europese Verordening en geldt sinds januari 2008. De cursus 
en het examen zijn gebaseerd op de eisen uit deze EU Verordening 1/2005.

Voor wie? 
De opleiding is verplicht voor vervoerders en verzorgers van groot vee (runderen, paarden, var-
kens, schapen en geiten, koeien etc) en voor pluimvee.  Ook veehandelaren die varkens vervoeren 
en exporteren dienen in het bezit te zijn van het Getuigschrift Veetransport. 

Opleidingslocaties
De opleiding veetransport wordt gegeven op diverse plaatsen in heel Nederland: Etten-Leur, Til-
burg, Ermelo, Herten, Neerkant (Noord-Limburg), Leeuwarden en Purmerend. Voor groepen vanaf  
8 personen ook bij u op locatie.

Prijs 
Prijs cursus Veetransport: € 300,00 excl. BTW.
De prijs is inclusief examen, lesmateriaal en compleet verzorgd met uitgebreide lunch, koffie/thee.

Wij bieden deze cursus aan in heel Nederland.  Particulieren en niet-btw ondernemers zijn 
vrijgesteld van BTW. En dat scheelt toch 21%. 

Voor groepen gelden speciale prijzen. Ook avondcursus mogelijk. Hiervoor brengen wij graag een 
offerte op maat voor uit. 

Indien de cursus mee dient te tellen voor de nascholing code 95 komen er nog CCV registratie-
kosten bij van € 25,50 per persoon. 



De opleidingsmogelijkheden
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Wij bieden u drie opleidingsmogelijkheden:

Mogelijkheid 1
- Certificaat zonder einddatum (dus levenslang) , examen in keuze per diercategorie,
- Zonder code 95
- Cursus duurt een halve dag, direct aansluitend het examen in België

Mogelijkheid 2 [MEEST GEKOZEN]
- Certificaat zonder einddatum (dus levenslang), examen in keuze per diercategorie
- Met code 95 telt mee voor 7 uur theorie
- Cursus duurt 1 hele dag (of midddag/avond in overleg voor groepen), op een andere dag het 
   examen in België

Mogelijkheid 3
- Certificaat 5 jaar geldig 
- Met of zonder code 95
- Cursus duurt 1 hele dag met aansluitend examen op dezelfde dag in NL bij het CBR/CCV

Het certificaat is geldig in heel de Europese Unie.

De cursus is niet heel moeilijk. Je krijgt een samenvatting toegestuurd ter voorbereiding en met 
een goede docent ben je verzekerd van succes. Bij het examen kun je kiezen voor welke diersoort 
je het certificaat wilt behalen.

Landelijk het hoogste slagingspercentage!  Tot nu 100%. Steeds de scherpste prijs. 
Subsidie beschikbaar via SOOB (geldt alleen voor dagcursus met examen in NL bij het CBR/CCV)


