
 

 

 

 

 

 

  

 Veiligheidscertificaat Hef- of Reachtruck (U-16) 

 
Basis (één dag): Het leren van basisvaardigheden voor het veilig gebruik maken van de 
vorkheftruck of reachtruck. 
Herhaling (halve dag): Voor ervaren chauffeurs die al in bezit zijn van het 
veiligheidscertificaat. 
Beroepschauffeur (5 dagen): Onervaren chauffeurs die vakbekwaam aan de slag 
willen. 

 
Voor wie is deze cursus bedoeld? 
Het is voor mensen die werkzaam zijn in de logistiek, en voor magazijn en expeditie 
medewerkers die met de vorkheftruck of reachtruck werken.  
De minimumleeftijd om deel te nemen aan deze cursus is 16 jaar.  
Deelnemers zijn verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding 
veiligheidsschoenen te dragen.  

 
Examen: 
Na afloop van de cursus wordt een theorie- en praktijkexamen afgenomen. Bij voldoende 
beoordeling van het examen, ontvangen de deelnemers het Veiligheidscertificaat Hef- of 
Reachtruck van VCF Trainingen. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en is 
CCV erkend. 
 
OOM erkenning: 
VCF Trainingen is erkend opleider voor de OOM-subsidie. Indien uw bedrijf aangesloten is, 
ontvangt u 50% korting op onze heftruck- en Reachtruckcursussen!   

  Inhoud van de cursus: 
Theorie: 

 Basiskennis materiaal 
 Belading en belasting 
 Techniek 
 Veiligheid 
 Ergonomie 
 Wet- en regelgeving en milieu 

 

 
Praktijk: 

 Rijklaarcontrole 
 Besturing en gebruik van de 

vorkheftruck 
 Lastbehandeling en technische 

bediening 
 Toepassing veiligheids-en 

verkeersregels 
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SOOB-erkenning: 
VCF Trainingen is voor de SOOB-subsidie regeling erkend! (www.soobsubsidiepunt.nl). 

 
Waar? 
In Oss hebben wij een hal met cursusruimte en grote praktijkhal volledig ingericht met 
vele stellingen en diverse praktische oefensimulaties. We hebben er hef- en reachtrucks 
staan. Bovendien bieden we naast een hoge kwaliteit van onze trainingen, ook nog eens 
de laagste prijs in de verre omgeving van Oss!  
 
Incompany:  
Op verzoek van bedrijven en organisaties geven we met grote regelmaat Hef- of 
Reachtruck opleidingen incompany. Vraag naar de voorwaarden. 

 
Combinatie Heftruck en Reachtruck: 
Een combinatie van Heftruck en Reachtruck is eveneens mogelijk. Laat u vrijblijvend 
informeren, we vertellen u er graag over!   

 
Code-95: 
Deze cursus kan desgewenst meetellen voor de code-95 nascholingseisen met 7 punten. 
Het is dan wel noodzakelijk dat dit minimaal drie dagen voorafgaand aan de cursus is 
afgestemd met VCF Trainingen. 
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