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VerkeersEducatie Centrum Hoek Bouma is een opleidingscentrum met zeer veel ervaring. Sinds 1961 

verzorgen wij opleidingen voor alle rijbewijscategorieën. Ook voor de beroepsopleidingen voor het 

transport en de logistieke sector hebben wij een ruime ervaring opgebouwd en bent u bij ons aan hét 

juiste adres. 
 

De cursus Veilig Werken met de Heftruck is ontwikkeld om te voldoen aan de eis, gesteld in hoofdstuk 7 arti-

kel 7 lid 17 van het arbeidsomstandighedenbesluit, om te mogen werken met een heftruck. Het pasje 

is 5 jaar geldig 
 

De cursus bestaat uit twee gedeeltes: theorie en praktijk. 

De theoriecursus is een basiscursus voor zowel heftruck 

als reachtruck. De theoriecursus duurt een ochtend en wordt  

afgesloten met een schriftelijke toets. ’s Middags oefenen de 

kandidaten de praktijk. De dag wordt afgesloten met de  

praktijktoets. 

Door een tweede praktijktraining te volgen kan de aantekening  

Veilig Werken met de Reachtruck worden behaald. 
 

Voor het verlopen van het pasje is het nodig om een herhalingscursus te volgen. Bij deze herhalings-

cursus wordt in een halve dag zowel de theorie als de praktijk herhaald. Aansluitend worden beide on-

derdelen getoetst. 
 

Als de schriftelijke toets van de theorie én de praktijktoets beiden 

positief worden afgerond, voldoen de kandidaten de komende 5 jaar  

aan de eisen die zijn gesteld in het arbeidsomstandighedenbesluit én  

aan de eisen van verzekeringsmaatschappijen. De kandidaten ontvangen 

dan het handige pasje dat zij altijd bij zich kunnen dragen. 
 

De basiscursus en de herhalingscursus worden regelmatig door ons  

georganiseerd. Bij voldoende kandidaten kunnen de cursussen ook bij 

bedrijven plaatsvinden, wel onder voorwaarde dat er geschikte oefen- 

mogelijkheden aanwezig zijn. 

De kosten¹  

Basiscursus heftruck/reachtruck²  €    209,00   

Aanvullende praktijkopleiding heftruck/reachtruck €    146,00 

Herhalingscursus² €    163,00 

Meerprijs mondeling examen €      25,00 
 

 

¹ de opleidingen via VerkeersEducatie Centrum Hoek Bouma B.V. zijn vrijgesteld van btw. 
² inclusief lesgeld, lesmateriaal, examens en pasje. 

 

Voor grotere groepen kunnen wij interessante kortingen bieden, informeer naar de mogelijkheden. 
 

Aanmelding 
Op onze website treft u meer informatie aan over al onze opleidingen. Daar treft u ook de agenda aan en 
kunt u zich inschrijven voor de gewenste opleiding. Natuurlijk kunt u voor inschrijving of meer informatie ook 
terecht op ons kantoor. 
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