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OPLEIDING AANSLAGMATERIALEN 

DESCON is reeds 30 jaar actief op het vlak van preventie van arbeidsongevallen.  Eén van onze 
activiteiten bestaat uit het opleiden en testen van personen die te maken hebben met het aanslaan 
van lasten.   
Dit kan gaan van diegene die bij het kraanwerk de kraanmachinist assisteert tot allen die tijdens de 
uitvoering van hun taak geconfronteerd worden met aanslagmaterialen en aanslagtechnieken. 
Door zijn unieke structuur is de firma DESCON zéér flexibel.  Wij kunnen ons in de meeste gevallen 
dan ook schikken naar jullie noden.   

Inhoud van de vorming: “Basistechnieken aanslagmaterialen”

Theoretische opleiding: 
-reglementaire bepalingen 
-veilige en toegelaten werkbelasting 
-de verdeling van krachten  
-aanslagmateriaal: controle en gebruik 
-veiligheid bij het aanslaan van lasten 
-keuze van aanslagmateriaal 
-belangrijkste regels uit de wetgeving 
-het geven van signalen 
-... 

Praktijkopleiding:
-controles 
-aanslaan van lasten 
-praktische risico's 
-... 

De opleiding bestaat dus uit een theoretisch en praktisch gedeelte en wordt afgesloten met een test. 
Indien geslaagd ontvangen de deelnemers het attest “Basistechnieken aanslagmaterialen”. 

Duur van de sessie:                                        Hele dag opleiding   
Maximum aantal personen per groep:           8 personen 
Plaats:                                                            Ter plaatse op jullie bedrijf 
Prijs per sessie:                                              Prijs op aanvraag 

Duur van de sessie:  Halve dag opleiding 
Maximum aantal personen per groep:       3 personen 
Plaats:  Ter plaatse op jullie bedrijf 
Prijs per sessie:  Prijs op aanvraag 
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Descon is flexibel qua tijdstip en locatie. Indien nodig kunnen onze opleidingen tijdens de shifturen, 
tijdens de nachtploegen, of eventueel op zaterdag doorgaan. 

SHIFTUREN (vroege of late shift)    = BASISPRIJS 
ZATERDAG                                         = BASISPRIJS + 20% 
NACHTPLOEG                                  = BASISPRIJS + 30% 

Algemene voorwaarden:

 Prijzen zijn exclusief 21% BTW met betalingstermijn 30 dagen factuurdatum 

 Reservaties worden enkel geboekt na de ontvangst van een schriftelijke bestelling. 

 Annulatie is enkel schriftelijk mogelijk tot 10 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding.  
Bij een latere annulatie wordt de volledige opleidingskost aangerekend.

 Descon is erkend door de Vlaamse Overheid in het KMO-portefeuille systeem, dit kan jullie 
veel geld besparen in de opleidingskost. 
Registratienummer KMO-Portefeuille: DV.O105816 

Steeds tot jullie dienst voor bijkomende inlichtingen! 

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 

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 


