
code 95 pakket 
VCF Trainingen B.V. biedt een uitgebreid code-95 pakket aan voor slechts € 749,00* 
bij 5 cursussen. (€ 649,00* bij 4 cursussen en € 579,00* bij 3 cursussen). 
Volledig naar jouw wensen stellen we het pakket voor je samen. 
(*Excl. BTW en exclusief eventuele examenkosten en vrachtautohuur. Inclusief de aan- en 
afmeldkosten CCV/CBR. Jaarlijkse inflatie is van toepassing op dit pakketbedrag.) 
 
Bij ons heb je ruime keuze uit diverse cursussen, zoals o.a.: 

• Chauffeur Veetransport of Chauffeur Pluimveetransport (U12-1)** (SOOB) 
• Criminaliteitspreventie (U07-1) (SOOB)  
• Chauffeur Geconditioneerd Vervoer (U10-1) 
• Communicatieve & Sociale Vaardigheden Chauffeurs (U14-1) 
• Sociale Veiligheid en Omgaan met Stress (U15-1) (SOOB)  
• Chauffeur Autolaadkraan Laden en Lossen (U17-1)  
• Werken met Container Afzetsystemen (U-17-1)  
• Leefstijl (U19-1)  
• Fysieke belasting (U20-1) (SOOB)  
• Digitale Tachograaf en Boordcomputer (U23-1) 
• Actualisering Vakbekwaamheid Chauffeur (U45-3)** 
• Verkeerseducatie (U47-1) 
• Chauffeursdag Berdexdag (U24-1) 
• Chauffeursdag Lading Zekeren (U24-1) 
• BHV (U21-1)  
• EHBO (U21-1) 

 
 
 

 

 

 

  
• Praktijktraining Vrachtauto HNR  

(W01-1)** 
• Praktijktraining Rijoptimalisatie  

(W02-1)** 
• Praktijktraining Schadepreventie BBS 

(W02-1)**  
 
Uit te breiden met een groot aantal cursussen. 
Cursussen met meerprijs € 49,00: 

• VCA Basis / VOL (U05-2)  
• Reinigen en Ontsmetten (U53-1) 
• Mesttransport (U45-1)  
• Werken met Hoogwerker (U30-1) 
• Veilig Werken langs de Weg (U37-1)  
• Winterdienst / Strooien (U38-1) 

 
Cursussen met meerprijs € 99,00: 

• Veilig werken met Heftruck (U16-2) 
• Veilig werken met Reachtruck (U16-2) 
• Elektrische pallettruck (EPT) (U16-2) 

(bovenstaande drie met SOOB) 
• Gebruik Laad- en Losmateriaal/ 

Meeneemheftruck (Kooiaap) (U17-1)  
 

ADR Basis (2 dagen) meerprijs € 299,00 
 

 
 

 

Regelgeving 
code95 

• Een cyclus van 35 uur moet 
bestaan uit 5 verschillende 
cursussen in 5 jaar tijd. 

• Combinatie van veetransport 
en/of pluimvee en/of ADR 
cursussen in één cyclus mag 
niet meer. Van deze 3 mag er 
maar 1 in een cyclus zitten. 

• Eén keer een praktijktraining in 
een cyclus is verplicht. 

• Je mag niet meer dan 3 
cursussen met E-Learning doen.  

 

Kies voor ruim € 300,- korting 
middels ons aantrekkelijke 
pakket. Bovendien checken wij 
dan meteen jaarlijks jouw punten 
c95. Wel zo handig! 

Ja, wij kiezen voor kwaliteit! 
Verder is het belangrijk dat de 
cursus voor iedereen zeer goed 
te begrijpen is. Uiteraard maken 
we er gezamenlijk ook altijd weer 
een zeer gezellige dag van! 
 

We zijn niet voor niets:  

DÉ SPECIALIST IN LOGISTIEKE 
OPLEIDINGEN! 

 

 
DÉ SPECIALIST IN 

LOGISTIEKE 
OPLEIDINGEN!  

VCF Trainingen B.V. 
Rijnstraat 7a 
5347 KL  Oss 
tel: 085-2731886 
Email: info@vcftrainingen.nl  
Website: www.vcftrainingen.nl 
KvK. nr.: 77996496 

** Met E-Learning 



 

 
Uw wensen! Onze kracht! 

 
 Zeer hoge gewaarborgde kwaliteit 

 De goedkoopste!  

 Bij u in de buurt, of op locatie 

 Praktisch gericht 

 Beknopte theorie 

 Hoge slagingspercentages 

 Wij spreken de taal  van de sector 

 Klantvriendelijk 

 Flexibel 

  SOOB-subsidie mogelijk! 

 Eigen E- Learning-programma! (Snel 

punten bij elkaar) 

VCF Trainingen B.V. 
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