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Wist u dat:
- wij het hoogte slagingspercentage    
  van Nederland hebben.
- wij elke maand cursussen hebben.
- particulieren bij ons vrijgesteld zijn  
  van BTW. Dat scheelt 21%!



ADR cursussen
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Doel:   
Het doel van de cursus is het behalen van een ADR certificaat. Na het behalen van het 
certificaat heeft de chauffeur kennis van de wettelijke bepalingen van het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over de weg. Tevens wordt er extra aandacht geschonken aan:
· Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen.
· Het voorkomen van schades.
· Het voorkomen van ziekte verzuim.

Doelgroep:  
De cursus is bedoeld voor personen die in het bezit willen komen van een ADR certificaat voor het 
vervoeren van gevaarlijke stoffen. 

Inhoud cursus:
Theorie
- Algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke goederen onderworpen is.
- De belangrijke soorten gevaar
- Informatie over milieubescherming voor de controle op de overbrenging van afvalstoffen.
- Doel en werking van technische uitrusting van voertuigen.
- Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke stoffen.

Praktijk
- Te nemen maatregelen bij een voorval of ongeval
- Eerste hulp
- Brandbestrijding

Inhoud cursus tank:
- Het gedrag van voertuigen op de weg, met inbegrip van bewegingen van de lading
- Specifieke voorschriften voor de voertuigen
- Algemene theoretische kennis van diverse laad en lossystemen
- Specifieke aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van die voertuigen

Zie volgende bladzijde voor de prijzen. 



ADR cursussen
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Alle ADR opleidingen:

ADR basis      : 2 lesdagen + examen op een andere dag
Geldigheidsduur    : 5 jaar
Waarde nascholing code 95  : 14 uur theorie
Prijs per cursist    : € 485,50 excl. BTW

ADR Basis Herhaling   : 2 dagen + examen op een andere dag
Geldigheidsduur    : 5 jaar
Waarde nascholing code 95  : 14 uur theorie
Prijs per cursist    : € 415,00 excl. BTW

ADR basis + tank    : 3 lesdagen + examen op een andere dag
Geldigheidsduur    : 5 jaar
Waarde nascholing code 95  : 14 uur theorie
Prijs per cursist    : € 645,00 excl. BTW

ADR basis + tank herhaling   : 3 lesdagen + examen op een andere dag
Geldigheidsduur    : 5 jaar
Waarde nascholing code 95  : 14 uur theorie
Prijs per cursist    : € 565,00 excl. BTW

De prijs is inclusief lesmateriaal, examen, administratiekosten, lunch en certificaat.
exclusief BTW* en CCV registratiekosten** van € 23,95 per cursusdag. 

Cursussen en examens worden gegeven 
bij Blom Verkeersschool te Etten-Leur. 
De lesdagen zijn van 08.00-16.30 uur.

* Particulieren betalen bij ons geen BTW. 
   Vraag naar de voorwaarden

**De CCV registratiekosten a € 23,95 zijn alleen van 
    toepassing indien de ADR cursus mee moet tellen 
    voor de nascholing code 95.


