Veiligheidsopleidingen en advies
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2200
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Website: www.descon.be

OPLEIDING WERKEN MET VERREIKER
DESCON is reeds jarenlang actief op het vlak van preventie van arbeidsongevallen. Eén van onze
activiteiten bestaat uit het opleiden en testen van bestuurders van een verreiker.
Verreikerbestuurders maken immers deel uit van wat men binnen een bedrijf de
“veiligheidsfuncties” noemt. Deze categorie van werknemers dient wettelijk gezien een vorming te
hebben genoten (Codex Titel I , Hfdstk. IV, Afd. 1, art. 2).
Door zijn unieke structuur is de firma DESCON zéér flexibel. Wij kunnen ons in de meeste gevallen
dan ook schikken naar uw noden. Verschillende formules zijn mogelijk:
* Opleiding, praktische opleiding en/of testen van uw medewerkers ter plaatse in uw bedrijf
Dit heeft natuurlijk het grote voordeel dat uw werknemers de opleiding kunnen genieten in hun
eigen vertrouwde omgeving en met de verreiker waarmee zij dagdagelijks hun taak zullen uitvoeren.
De ideale omstandigheden voor een praktische aanpak.
* Theoretische opleiding van uw werknemers in het DESCON TRAINING CENTER.
Descon beschikt over eigen lokalen waar uw werknemers via moderne audiovisuele technieken de
risico’s van het rijden met een verreiker worden bijgebracht. Tevens wordt er veel aandacht besteed
aan de basisregels van stabiliteit.
BASISOPLEIDING VERREIKER VOOR BEGINNELINGEN EN ONERVAREN BESTUURDERS (IS-003)
Theoretische opleiding: +/- 4 uur (theorietest inbegrepen)
* in groep voor maximum 12 personen per sessie:
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prijs op aanvraag

Praktische opleiding:
Afhankelijk van de voorkennis van de
kandidaten zal de tijdsduur van de opleiding variëren
* absolute beginnelingen 1/2 dag individueel
* mensen met enige ervaring 2 personen per halve dag

prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag

Test is inbegrepen in de praktische opleiding, evenals afleveren van attest
(enkel indien geslaagd voor theorie én praktijk).

VOOR ERVAREN BESTUURDERS
Opfriscursus verreiker - voor ervaren bestuurders
verkorte versie theorie + korte individuele
opfrissing praktijk en test. Aflevering
attest indien geslaagd:
(max. 8 personen per dag max. 3 personen per halve dag)

prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

Descon is flexibel qua tijdstip en locatie. Indien nodig kunnen onze opleidingen tijdens de
shift uren, tijdens de nachtploeg, of eventueel op zaterdag doorgaan.

SHIFTUREN (vroege of late shift) = BASISPRIJS
ZATERDAG
= BASISPRIJS + 20%
NACHTPLOEG
= BASISPRIJS + 30%
Voor alle verdere informatie kan U steeds bij ons terecht.
Algemene voorwaarden:
* Annuleringen kunnen kosteloos tot 1 week voor de opleiding. Bij annuleringen korter dan een week
en tot de dag voor de opleiding wordt een annuleringsvergoeding van 10% aangerekend. Bij
annulering de dag voor of de dag van de opleiding zelf, wordt een vergoeding van 50%
aangerekend.
*Onze prijzen zijn exclusief 21% BTW en betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.
*De opleidingen worden gegeven door veiligheidskundigen met ervaring in deze materie
* Descon is erkend door de Vlaamse Overheid in het KMO-portefeuille systeem, dit kan u veel geld
besparen in de opleidingskost.
*Deze offerte is geldig tot en met 31/12/2020.
Steeds tot uw dienst voor bijkomende inlichtingen!
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Met vriendelijke groeten

Lieve Meerts
Administratief coördinator

Denise De Bondt & Marc Hammels
Zaakvoerders

De vormingen kunnen ter plaatse in uw bedrijf worden verzorgd of in het
" Descon Training Center" te Herentals.

Descon is erkend door de Vlaamse
Overheid voor het geven van
opleidingen
Dit kan tot 50% korting betekenen
op uw opleidingskost

Descon beschikt over het
Q-for kwaliteitslabel nr. BE19098

Descon is erkend als
opleidingsvertrekker via het
register voor risicovolle taken voor:
AV-001 vorkheftruck - basis
IS-001 vorkheftruck -gevorderd
AV-002 reachtruck – basis
IS-002 reachtruck – gevorderd
IS-003 verreiker
IS-004 hoogwerker op vrachtwagen
IS-005 zelfrijdende hoogwerker

Opleidingen erkend door de
bouwsector
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