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Opleiding
Heftrucks, Reachtrucks, EPT’s
Zodra er gewerkt wordt met intern transportmaterieel is de werkgever 
verantwoordelijk voor voldoende onderricht en instructie. De makkelijkste en 
meestal beste oplossing hiervoor is het volgen van een heftruckopleiding.

Tijdens zijn werk heeft uw collega wellicht al eens met een vorkheftruck 
gewerkt. Maar hoe gaat hij hier veilig mee om en wat zijn de risico’s? In de 
heftruckopleiding leert hij veilig en schadepreventief te werken met de heftruck 
om risico’s op een arbeidsongeval voor hemzelf en zijn directe collega’s zoveel
mogelijk te beperken.

Binnen 1 tot 2 dagen kan uw collega een veiligheidscertificaat al op zak hebben.
Naast het veilig kunnen werken, levert het u nog meer voordelen op: hij is breder inzetbaar 
binnen het bedrijf en het risico op een ongeval of schade neemt aanzienlijk af!

Heftruck, Reachtruck en EPT
Voor alle mobiele machines is de werkgever verplicht tot het geven van voldoende onderricht en 
instructie. Het kan daarom zo zijn dat uw medewerker voor meerdere machines opgeleid dient te 
worden.

U heeft keuze uit de volgende programma’s met bijbehorende certificering:
- Heftruck - Hef- en Reachtruck - Reachtruck en EPT - EPT
- Reachtruck - Heftruck en EPT - Heftruck, Reachtruck en EPT

Heftruck en Hoogwerker
Indien u de combinatie heftruck en hoogwerker wilt volgen wordt de theorie gezamenlijk gegeven, 
vervolgens wordt het praktijkgedeelte voor de Heftrucks en Hoogwerker gescheiden gegeven. De 
opleiding leidt tot 2 certificaten: Heftruck en Hoogwerker.

In-company opleidingen
Om de veiligheid hoog te houden en invulling te geven aan de arbowet komt een trainer van 
Certified Services graag uw kant op. Desgewenst nemen wij aanvullende oefenmaterialen mee, 
zoals waterbakken, balken en andere objecten. Bij voorkeur gebruiken we uw eigen heftruck. Het 
is ook mogelijk om een extra heftruck te huren voor grotere groepen.

Voordelen opleiding
Natuurlijk is het een groot voordeel dat u in geval van een overheidsinspectie voldoet aan de wet. 
Maar een opleiding verdient zichzelf ook snel terug. Wist u dat de grootste niet-operationele 
kostenpost binnen logistieke bedrijven de schade door heftrucks is?

Mocht u van plan zijn een arbozorgsysteem (zoals VCA of ISO) te gaan implementeren binnen uw 
organisatie, dan moet u bovendien aan de eis tot het certificeren van uw heftruckchauffeurs 
voldoen.

Meer informatie of een afspraak maken?
Neem contact op met uw vaste Certified Services adviseur of neem contact op met onze 
binnendienst via info@certifiedservices.nl of +31 (0)85 489 1779
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