Chauffeur LZV
Lange zware voertuigen

Waarom kiezen voor Blom?

o In 1 of 2 dagen het certificaat met onbeperkte geldigheid
o Cursus kan meetellen voor 7 of 14 uur praktijk
nascholing code 95
o Uitgebreid en modern wagenpark
o Ervaren en deskundige instructeurs

www.verkeersschoolblom.nl

Wanneer heeft u het LZV certificaat nodig?

Algemeen

Sinds 1 juni 2004 is er de mogelijkheid om het certificaat ‘Chauffeur Lange Zware Voertuigen’ te
behalen. Sinds 1 maart 2015 is het mogelijk het certificaat te behalen met onbeperkte geldigheid.
De cursus is toegangelijk voor personen die al in het bezit zijn van het rijbewijs CE en een CCV-B
chauffeursdiploma of een code 95 (vakbekwaamheid) op hun rijbewijs hebben staan en de Nederlandse taal redelijk beheersen in woord en geschrift.

Wat is een LZV voertuig?

Een LZV (lang zwaar voertuig) is maximaal 25,25 meter lang en 60 ton zwaar, terwijl een gewone
vrachtwagen maximaal 18,75 meter lang is. De LZV’s worden samengesteld uit reguliere
voertuigen met wettelijke afmetingen. Door te rijden met deze LZV’s kunnen de CO2 uitstoot en de
kosten voor de logistieke keten worden verminderd.

Doel van de cursus

Het doel van de cursus is het behalen van een CCV certificaat LZV. Na het behalen van het
certificaat heeft de chauffeur kennis van de wettelijke bepalingen en de kundigheid om te mogen
rijden met een Lang Zwaar Voertuig. Tevens wordt er extra aandacht geschonken aan:
o Manoeuvreren met de LZV
o Voorkomen van schades
o Verhoogde chauffeurskennis
Voor de opleiding bieden wij 3 praktijkopleidingen aan.
De meest gekozen opleiding is de 2 daagse duoles. Onze ervaring leert dat de kandidaten hierbij
veel van elkaar leren waardoor de kans van slagen veel groter wordt. Tevens kan deze opleiding
meetellen voor 14 uur theorie code 95.

Toelating

De deelnemers moeten tenminste 5 jaar ervaring hebben met het besturen van een vrachtwagencombinatie vallend onder het CE rijbewijs. Ook mag de deelnemer in de drie jaar voorafgaand aan
de deelname van deze cursus de rijbevoegdheid niet zijn ontzegd, het rijbewijs ongeldig verklaard
zijn of ingevorderd zijn geweest, wegens overtreding of misdrijf.

www.verkeersschoolblom.nl - 076 501 55 35

Cursus LZV certificaat

Algemeen

Voordat de praktijkopleiding start moet de kandidaat voorstudie theorie hebben afgerond. Deze
ontvangt de kandidaat bij aanmelding. Bij aanmelding van 4 of meer kandidaten kunnen wij deze
voorstudie ook klassikaal verzorgen.
Opleidingsopties:		
2 daagse duoles (met medeleerling / 7 uur les per persoon) 			
1 daagse individueel (individueel 7 uur les)			
2 daagse individueel (individueel 14 uur les) HOOGSTE SLAGINGSKANS
Locatie:			
Voertuig:			
Examen:			
				
				

14 uur praktijk code 95
7 uur praktijk code 95
14 uur praktijk code 95

Vanaf onze locatie in Etten-Leur
Motorwagen, Dolly, Oplegger of trekkeroplegger/aanhanger
Het examen vindt plaats zo snel mogelijk na de laatste lesdag.
Bestaat uit theoretisch (mondeling) en een praktisch deel en wordt 		
afgenomen door het CCV en duurt 145 minuten.

Na een positieve afronding van het examen ontvangt de kandidaat het LZV certificaat met
onbeperkte geldigheidsduur.

Kosten

2 dagen duoles
14 uur praktijk nascholing code 95
2 dagen individueel 14 uur praktijk nascholing code 95
1 dag individueel
7 uur praktijk nascholing code 95		

€ 1.868,€ 2.988,- [hoogste slagingskans]
€ 1.868,-

De opleiding is inclusief gebruik lescombinatie Blom, koffie/thee, uitgebreide lunch, examen en
examenbegeleiding maar exclusief BTW en CCV registratiekosten á € 23,95 per persoon per dag.
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