
Nascholing code 95
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Dé code 95 specialist!Dé code 95 specialist!   

oo  Unieke pakketten; complete 35 uur 
          voor een vaste prijs
o o Pakketten, advies en cursussen op maat
o o Ruim aanbod cursussen en trainingen
o o Volledige ontzorging
o o Ook speciale pakketten voor buschauffeurs

& nog héél veel meer!

www.verkeersschoolblom.nl

Voor alle rijbewijzen, chauffeursopleidingen 
& verkeersveiligheidstrainingen. 

076 501 55 35 | www.verkeersschoolblom.nl | info@verkeersschoolblom.nl 
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Wij gaan verder dan alleen opleiden Onze oplossingen voor de code 95!

www.verkeersschoolblom.nl - 076 501 55 35 

Cursus uren

Praktijkcursussen code 95Praktijkcursussen code 95
Het nieuwe rijden (HNR) [E] 7

Rijoptimalisatie schadepreventief / defensief [E] 7

Manoeuvreren 7

Chauffeur LZV 7/14

Theoriecursussen code 95Theoriecursussen code 95
ADR basis 14

ADR basis + tank 14

ADR basis herhaling 14

ADR basis + tank herhaling 14

ADR vrijstellingen [E] 7

Lading zekeren 7

Chauffeursdag (incl. anti-slipcursus) 7

Criminaliteitspreventie 7

Chauffeur geconditioneerd vervoer 7

Chauffeur veetransport (pluimvee) 7

Communicatie en sociale vaardigheden 7

Sociale veiligheid en omgaan met agressie [E] 7

Leefstijl 7

Fysieke belasting [E] 7

Baantraining 7

Digitale tachograaf en boordcomputers 7

Veilig werken langs de weg 7

Winterdienst 7

Laad- en losmateriaal 7

EHBO voor chauffeurs 7

Actualisering verkeersregels [E] 7

Winterdienst met of zonder CROW 7

[E] betekent dat deze training of cursus ook óf enkel 
met E-learning te volgen is. Vraag naar de mogelijkheden.

Genoemde prijzen zijn excl. BTW en CCV registratiekosten 
per persoon per cursus.

Losse modules 
losse cursus vanaf € 190,- 

Compactpakket [meest gekozen]
complete 35 uur voor € 1060,-

E-learning
vanaf € 165,- per module

VV  Keuze uit tientallen cursussen
V  V  Te volgen wanneer u dat wilt
V V   Ideaal wanneer u elk jaar  enkele cursus(sen) wilt volgen
V V   Ook specialisatiecursussen  zoals  ADR, Veetransport, LZV 
V V   Kostenspreiding 

V  V  In één week 35 uur met vastgestelde cursussen óf
       stel zelf de complete 35 uur samen 
VV   4 dagen theorie + 1 praktijkdag 
V  V  binnen één week of enkele maanden 
V V   Ideaal wanneer u de complete 35 uur code 95 moet behalen
VV   Tegen kleine meerprijs ook specialisatiecursussen mogelijk
VV  Dit pakket is er ook speciaal voor buschauffeurs

VV  Keuze uit een tiental cursussen 
VV  4 uur thuisstudie en 3 uur klassikale cursus / praktijkrit
V V   Ideaal voor zelfstandige of indien u weinig tijd heeft

Opleidingen & advies op maatOpleidingen & advies op maat
Voor bedrijven en/of groepen maken onze 
opleidingsadviseurs graag een opleidingsplan 
op maat. Van de inhoud van de cursus, 
cursusdatum tot aan subsidiemogelijkheden; wij 
ontzorgen u volledig. 

SpecialisatiecursussenSpecialisatiecursussen
Twee vliegen in een klap; kies voor een cursus 
die u toch moet volgen om uw werkzaamhe-
den uit te voeren. Wij hebben verschillende 
specialisatiecursussen die mee kunnen tellen 
voor de nascholing code 95 denk hierbij aan 
o.a.;

- ADR basis/tank/herhaling
- Chauffeur Veetransport
- Chauffeur LZV (lange zware voertuigen)
- Chauffeur geconditioneerd vervoer
- Winterdiensttrainingen

Actuele cursussenActuele cursussen
Wij bieden alleen actuele cursussen aan, altijd 
up-to-date volgens de nieuwste regel- en 
wetgeving, maar ook cursusthema's die aan-
sluiten op actualiteiten binnen uw bedrijf. Of u 
nu te maken heeft met diefstal, schades of 
ziekteverzuim wij hebben altijd een passende 
cursus.

Voor groepen kunnen wij de cursussen 
ook bij u incompany op locatie verzorgen óf 
bij een van onze steunpunten in Nederland.
Wij verzorgen ook de SOOB-subsidieaan-
vraag voor bedrijven.


