
 

 
 

Prijslijst Nascholing Code 95, 
heftruck- en veiligheidsopleidingen 

 

 
 

CODE 95: THEORIECURSUSSEN 
 

 
U01/U100 ADR Basis / ADR Basis verlenging €  450,00 

U01/U100 ADR Basis + tank / ADR Basis + tank verlenging €  550,00 

U03 Lading zekeren €  180,00 

U05 VCA Basis inclusief lesmateriaal en examen €  225,00 

U05 VCA Basis herhaling inclusief examen €  225,00 

U05 VCA VOL inclusief lesmateriaal en examen €  225,00 

U05 VCA VOL herhaling inclusief examen €  225,00 

U10 Chauffeur geconditioneerd vervoer €  180,00 

U14 Communicatieve en sociale vaardigheden €  180,00 

U16 Heftruck veiligheidscertificaat basis €  245,00 

 

U16 

                                             examenkosten 

Heftruck veiligheidscertificaat herhaling 

€ 50,00 

€  245,00 

U16 Reachtruck veiligheidscertificaat basis 
                                                  examenkosten 

€  245,00 
€ 50,00 

U16 Reachtruck veiligheidscertificaat herhaling €  245,00 

U17 Gebruik laad en losmiddelen €  180,00 

U21 BHV beroepschauffeur €  215,00 

U23 Digitale tachograaf €  180,00 

U24 Chauffeursdag €  180,00 

U37 Veilig werken langs de weg op aanvraag 

U39 Techniek en veiligheid €  180,00 

U45 Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur €  180,00 

U47 Verkeerseducatie €  180,00 

U51 Optimalisatie van de rit €  180,00 



CODE 95 PRAKTIJK MET E-LEARNING 

CODE 95 THEORIE MET E-LEARNING 

CODE 95: PRAKTIJKTRAININGEN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

W01 Het Nieuwe Rijden (2 personen) € 265,00 

W02 Rijoptimalisatie / Behaviour Based Safety (2 personen) € 265,00 

W05 Manoeuvreren (2 personen) € 265,00 

DWT Gebruik C-voertuig De Weerd t.b.v. W01 en W02 (per persoon) € 100,00 

W06 Chauffeur LZV 1 dag, voertuig opdrachtgever (1 persoon) €  1.095,00 

W06 Chauffeur LZV 2 dagen, voertuig opdrachtgever (1 persoon) €  1.595,00 

W06 Chauffeur LZV 1 dag, voertuig De Weerd (1 persoon) €  1.695,00 

W06 Chauffeur LZV 2 dagen, voertuig De Weerd (1 persoon) €  2.595,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U10-E Chauffeur geconditioneerd vervoer € 160,00 

U14-E Communicatieve en sociale vaardigheden € 160,00 

U45-E Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur € 160,00 

U47-E Verkeerseducatie € 160,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W01-E Het Nieuwe Rijden € 265,00 

W02-E Rijoptimalisatie / BehaviourBased Safety € 265,00 

DWT Gebruik C-voertuig De Weerd t.b.v. W01 en W02 € 75,00 



HEFTRUCKOPLEIDINGEN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Heftruck veiligheidscertificaat basis € 245,00 

Heftruck herhaling 1/2 dag (aantoonbare ervaring) € 150,00 

Hoogwerker / verreiker op aanvraag 

Reachtruck veiligheidscertificaat basis € 245,00 

Reachtruck herhaling 1/2 dag (aantoonbare ervaring) € 145,00 

EPT-training basis € 245,00 

 

 

 

 

 

 

 

VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN 

BHV basis 1 dag € 225,00 

BHV herhaling 1/2 dag € 150,00 

VCA Basis inclusief lesmateriaal en examen € 225,00 

VCA Basis herhaling inclusief examen € 225,00 

VCA VOL inclusief lesmateriaal en examen € 225,00 

VCA VOL herhaling inclusief examen € 225,00 

Verkeersregelaar 9101 op aanvraag 



 

 

 

Voorwaarden Nascholing Code 95,  
heftruck- en veiligheidsopleidingen 

 

 

Prijzen en BTW 

- Alle prijzen zijn per deelnemer per cursus en zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2023; 

- Prijzen vermeld op deze prijslijst, uitgevoerd door De Weerd Transportopleidingen B.V. zijn  

  exclusief BTW en bijkomende kosten; 

- Uitgevoerde werkzaamheden zoals benoemd op deze prijslijst en uitgevoerd voor particulieren   

  via De Weerd Verkeersopleidingen B.V. zijn vrijgesteld van BTW en exclusief bijkomende kosten. 

 

  Bijkomende kosten 

            Voor elke Code 95 nascholingscursus wordt  € 32,00 per persoon in rekening gebracht, naast de  

            reguliere cursusprijs. Deze kosten zijn voor;  

           - Aan- en afmeldkosten van het CBR/CCV voor de registratie van de nascholingsuren; 

           - Aanmaken van een certificaat voor de kandidaat (indien van toepassing); 

           - Administratiekosten. 

 

  Voor cursussen die niet meetellen voor Code 95 wordt € 5,00 pp. per cursus in rekening gebracht. 

 

 Bijkomende kosten vallen ten alle tijden buiten eventuele kortingsafspraken. 

 

 SOOB Subsidie 

Werkgevers in de transportsector die werknemers willen opleiden voor een branche-kwalificerend 

certificaat of diploma, kunnen bij SOOB Subsidiepunt terecht. SOOB is de Stichting Opleidings- en 

Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer. De subsidie geldt voor rijopleidingen voor zij-

instromers en doorstromers en geldt voor een aantal Code 95 Nascholingscursussen.  

Neem contact met ons op voor meer informatie of kijk op www.soobsubsidiepunt.nl.  

De Weerd Transportopleidingen kan de administratieve afhandeling daar waar mogelijk voor u 

verzorgen. 

 

Deelname praktijktrainingen 

Bij praktijktrainingen zonder E-learning wordt uitgegaan van 2 deelnemers per training.  

Indien 1 deelnemer de training volgt, dan geldt een toeslag van € 175,00 op de cursusprijs. 

 

Als het voertuig van de opdrachtgever wordt ingezet voor een praktijktraining zonder  

E-learning, dient het voertuig voorzien te zijn van minimaal 3 goedgekeurde zitplaatsen  

(incl. bestuurder). 

 

Annuleringskosten 

- Afmelden tot 10 werkdagen voor aanvang cursus is kosteloos; 

- Tot 1 werkdag voor aanvang cursus kan kosteloos een andere deelnemer ingeschreven worden; 

- Bij afmeldingen tussen 10 tot 5 werkdagen voor aanvang cursus wordt 50% van de  

  cursuskosten in rekening gebracht, ongeacht de reden van afmelding; 

- Bij afmeldingen tussen 5 werkdagen en aanvang cursus wordt 80% van de cursuskosten in  

   rekening gebracht, ongeacht de reden van de afmelding. 

 

 

Algemene voorwaarden 

Op alle leveringen en diensten van De Weerd zijn de algemene voorwaarden van toepassing 

welke staan gepubliceerd op www.deweerd.net. Alle voorgaande prijslijsten komen hiermee te 

vervallen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

 

Apeldoorn, januari 2023 

http://www.soobsubsidiepunt.nl/

