#040559

Hernieuwen ADR - chauffeur collivervoer CAT I (Incl examen)

€ 381,15 incl. BTW

Opleiding Logistiek

OMSCHRIJVING
Introductie
ALL - IN : via partner Syntra West organiseert SBM de lessen én de inschrijving voor het examen ADR COLLI cat I (incl examengeld)!
Omschrijving
Na het volgen van de opleiding HERNIEUWEN ADR - CHAUFFEUR COLLIVERVOER Cat I is de ADR COLLI-chauffeur weer volledig up-to-date inzake het
vervoeren van gevaarlijke colli-goederen. Aansluitend wordt het examen geregeld, zodat het getuigschrift cat I terug voor 5 jaar geldig is .
Opgelet: De chauffeur dient in het bezit te zijn van een geldig ADR COLLI Cat I - getuigschrift.
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Volgende chauffeurs die reeds in het bezit zijn van een geldig ADR COLLI cat I - getuigschrift:
Chauffeurs die gevaarlijke colli - goederen willen vervoeren (alle klassen, behalve 1 en 7)
Chauffeurs die gevaarlijke tank - goederen willen vervoeren in laadketels tot 3000L of in batterijvoertuigen & afneembare tanks tot 1000L
Toelatingsvoorwaarden
Deze opleiding is voor chauffeurs die nog een geldig ADR - chauffeur COLLIVERVOER getuigschrift hebben. Het examen moet VOOR de vervaldatum
van het oude getuigschrift afgelegd worden en gaat telkens door op de eerste zaterdag van de maand in West-Vlaanderen.
U mag al deelnemen vanaf de dag dat uw ADR getuigschrift 4 jaar oud is, wacht dus niet te lang om te verlengen!
Gelieve bij inschrijving de vervaldatum van uw getuigschrift te vermelden.
Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Alles om het examen 'ADR colli cat I' van een door de overheid erkende exameninstelling tot een goed einde te brengen. De leerinhouden zijn wettelijk
bepaald en bereiden de chauffeur voor om zich met een gevaarlijke vracht toch op een veilige manier in het verkeer te begeven.

PROGRAMMA
Eerste deel: Algemeenheden
Reglementeringen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen
Indeling gevaarlijke stoffen
Tweede deel: Voorschriften voor het vervoer
Houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
Het vervoerdocument
Signalisatie
andere boorddocumenten
Voorschriften tijdens het vervoer
Voorschriften met betrekking tot de voertuigen en hun uitrusting
vrijstellingen
Derde deel: Preventie bij noodmaatregelen en ongevallen
Preventie van en noodmaatregelen bij ongevallen
Stuwing en beveiliging van de lading
Gebruik van tunnels
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PRAKTISCH

Lesdata

Locatie

Datum

Startuur

Einduur

zaterdag 14/09/2019

08:00

12:00

zaterdag 14/09/2019

12:30

16:30

zaterdag 21/09/2019

08:00

12:00

zaterdag 21/09/2019

12:30

16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

SBM Brugge
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge

Contact
T: 078 35 36 38
F: 050/390665
info@sbm.be
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