Veiligheidsopleidingen en advies
KMO-zone “Dikberd” 34 - Unit 4a
2200
Herentals
Tel.: 014/84.00.55 Fax: 014/84.81.66
E-mail: secretariaat@descon.be
Website: http://www.descon.be

OPLEIDING
INTRODUCTIE BRANDRISICO’S:
Herkenning, voorkoming en bestrijding
Ondanks strengere normen inzake gebouwen, preventie door brandwerende en zelfdovende
materialen, worden we nog dagelijks geconfronteerd met berichten over bedrijven die gedeeltelijk of
zelfs geheel zijn vernield door brand. Véél zou al kunnen opgelost en voorkomen worden indien de
werknemers de gevaren van brand kennen, beter begrijpen hoe brand ontstaat, informatie krijgen over
mogelijke preventiemaatregelen die zij op hun niveau en in hun situatie kunnen toepassen en weten
wat zij kunnen, mogen en moeten doen in geval zij een begin van brand ontdekken.
Descon voorziet dan ook een informatieve vorming om het preventiebewustzijn inzake brand te helpen
vormen of verder te ontplooien.
Inhoud van de sessie:
* Wat is brand
* Ontstaan van brand en toelichting vuurdriehoek
* Verschillende soorten branden en blusmiddelen
* Preventiemaatregelen: wat kan ik doen ??
* Melden en oplossen van risicosituaties (voor het te laat is)
* Hoe te handelen in geval van brand (en ook: wat zeker niet te doen)
* Noodzaak van vlug reageren.
* Een evacuatie: wat is belangrijk ? Wat doe ik zeker niet ?
* Een goede verstandhouding en communicatie met de hulpdiensten.
* Brandwonden
Doelgroep:
Deze vorming heeft een zeer brede doelgroep. Elk bedrijf, elke privé-woning, elk clubgebouw, elke
overheidsdienst kan immers vroeg of laat geconfronteerd worden met de zware gevolgen van brand.
Duur:

1/2 dag

Max. aantal deelnemers per sessie:

12

Plaats
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De opleiding kan zowel bij u ter plaatse als in het Descon Trainingcenter verzorgd worden:
Als in-company-vorming voor mensen enkel van uw bedrijf
De vorming gaat door ter plaatse in uw bedrijf of in het Descon Trainingcenter.
Prijs per sessie:

Prijs op aanvraag

Bestaande procedures, vergunningen en afspraken binnen uw bedrijf kunnen uiteraard geïntegreerd
worden in deze opleiding indien deze als in-company vorming wordt ingericht.
Data zijn steeds verkrijgbaar op aanvraag!

Algemene voorwaarden:
*

Annuleringen kunnen kosteloos gemaakt worden tot 1 week voor de opleiding. Bij annuleringen
korter dan een week en tot de dag van 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% en betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.

*

De vormingen worden gegeven door veiligheidsdeskundigen 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!

Met vriendelijke groeten,

Lieve Meerts
Administratief coördinator
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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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