
 
 

Prijslijst 2020 

VCA Nederlandstalige cursussen per deelnemer (landelijke dekking, 22 locaties) 
* VCA Basis 1 daagse cursus inclusief examen  € 165,00 
* VCA VOL 1 daagse cursus inclusief examen  € 165,00 
* VIL VCU 1 daagse cursus inclusief examen   € 165,00 
* VCA Basis 1 daagse cursus inclusief examen code 95 € 190,00 
 
* E-Learning VCA Basis inclusief examen   €   80,00 
* E-Learning VCA VOL inclusief examen   €   85,00 
* E-Learning VIL VCU inclusief examen   €   85,00 
* E-Learning inclusief begeleiding docent en examen € 105,00 
 
* Virtueel en interactieve cursus inclusief examen   € 135,00 
    (Basis, VCA VOL of VIL VCU ) 
 
* E-Presentatie VCA Basis inclusief examen   €   70,00 
* E-Presentatie VCA VOL inclusief examen   €   75,00 
* E-Presentatie VIL VCU inclusief examen   €   75,00 
* E-Presentatie inclusief begeleiding docent en examen €   95,00  
 
* VCA Lesboek (Basis, VOL, VIL VCU)  inclusief examen  €   70,00 
 
VCA Nederlandstalige VCA examens per deelnemer (landelijke dekking, 50 locaties) 
* VCA-Basis, VCA VOL of VIL VCU    €   55,00 
 
VCA Nederlandstalige incompany cursussen 
* 1 daagse VCA Basis, VCA VOL of VIL VCU per groep €  525,00 
* VCA Examen per kandidaat (minimaal 5 deelnemers) €    46,50 
* CBR nascholing code 95 per deelnemer   €    25,00 
* Reiskosten per kilometer     €      0,30 
 
BHV Nederlandstalige cursussen per deelnemer (landelijke dekking 15 locaties) 
* BHV basis e-learning met praktijkdag   €  139,50 
* BHV herhaling praktijkdag     €  114,50 
 
BHV Nederlandstalige incompany cursussen 
* 1 daagse BHV basis/herhaling per groep   €  495,00 
* Verbruik- en gebruiksmiddelen per deelnemer  €      9,75 
* E-Learning per kandidaat (optioneel)   €    25,00 
* Reiskosten per kilometer     €      0,30 
 
Groepsgrootte incompany is afhankelijk van de eisen gesteld door het RIVM! 



 
 
Intern Transport Nederlandstalige cursussen per deelnemer (Eindhoven en Waalwijk) 
* 1 daagse cursus veilig werken met de heftruck  €  170,00 
* 1 daagse cursus veilig werken met de reachtruck  €  180,00 
* 1 daagse herhalingscursus heftruck   €  155,00 
* 1 daagse herhalingscursus reachtruck   €  165,00 
* CBR nascholing code 95 per deelnemer   €    25,00 
 
* E-Learning theorie heftruck en dagdeel praktijk  €  145,00 
* E-Learning theorie reachtruck en dagdeel praktijk €  155,00 
 
* 1 dagdeel cursus veilig werken met de EPT  €    70,00 
* 1 dagdeel cursus veilig werken met OPT (orderpick) €    80,00 
* 1 dagdeel cursus veilig werken met Combi-truck  €  120,00 
 
Intern Transport Nederlandstalige incompany cursussen per groep 
* 1 dag veilig werken met de hef- en of reachtruck  €  475,00 
* E-Learning theorie en dagdeel praktijk hef-/reachtruck €  275,00 
* E-Learning theorie hef- of reachtruck per kandidaat €    30,00 
 
* 1 dagdeel cursus veilig werken met de EPT  €  275,00 
* 1 dagdeel cursus veilig werken met OPT (orderpick) €  275,00 
* 1 dagdeel cursus veilig werken met Combi-truck  €  275,00 
 
Groepsgrootte is afhankelijk van het aantal beschikbare transportmiddelen en de eisen die 
door het RIVM gesteld zijn. 
 
Communicatie Nederlandstalige cursussen 
* Communicatieve en sociale vaardigheden   Prijs op aanvraag 
* Criminaliteitspreventie     Prijs op aanvraag 
* Praktische Nederlandse Taaltrainingen   Prijs op aanvraag 
 
Techniek Nederlandstalige cursussen per deelnemer 
* Keurmeester Elektrische Arbeidsmiddelen NEN3140 €  185,00 
* NEN 3140 VP (Vakbekwaam Persoon)   €  185,00 
* NEN 3140 VOP (Voldoende Onderricht Persoon)  €  185,00 
 
Techniek Nederlandstalige incompany cursussen per groep 
* Keurmeester Elektrische Arbeidsmiddelen NEN3140 €  525,00 
* NEN 3140 VP (Vakbekwaam Persoon)   €  525,00 
* NEN 3140 VOP (Voldoende Onderricht Persoon)  €  525,00 
 
Groepsgrootte incompany is afhankelijk van de eisen gesteld door het RIVM! 
 



 
 
 
Veiligheid Nederlandstalige cursussen per deelnemer 
* Preventiemedewerker (Breda en Houten)   €  185,00 
* Steigerbouw (hulpmonteur, monteur) Rotterdam  Prijs op aanvraag 
* Veilig werken met diverse hoogwerkers (evt. met code 95) Prijs op aanvraag 
   (Breda, Eindhoven, Houten of Waalwijk) 
 
Veiligheid Nederlandstalige incompany cursussen per groep  
* Veilig aanslaan van lasten     €  525,00 
* Veilig werken met de autolaadkraan     €  525,00 
   (evt. met hijsfunctie en code 95) 
* Veilig werken met de bovenloopkraan   €  525,00 
* Veilig werken met diverse hoogwerkers (evt. met code 95) €  525,00 
* Veilig werken met rolsteigers     €  525,00 
* Veilig werken langs de weg (evt. code 95)   €  525,00 
* Veilig werken met de verreiker    €  525,00 
 
* CBR nascholing code 95 per deelnemer   €    25,00 
  
Groepsgrootte is afhankelijk van het aantal beschikbare middelen en de eisen die door het 
RIVM gesteld zijn. 
 
VCA Anderstalige cursussen per deelnemer (Breda, Waalwijk en evt. Houten) 
* VCA Basis of VCA VOL  1 daagse cursus inclusief examen € 172,00 
   (Engels) 
* VCA Basis 1 daagse cursus inclusief examen  € 185,00 
   (Hongaars, Litouws, pools, Roemeens) 
* VCA Basis 1 daagse cursus inclusief examen  € 215,00 
   (Bulgaars en Russisch) 
 
VCA Anderstalige VCA examens per deelnemer (landelijke dekking, 50 locaties) 
* VCA-Basis       €   62,00 
 
VCA Anderstalige incompany cursussen per groep 
* 1 daagse VCA Basis Duits, Engels of Pools   €  575,00 
* 1 daagse VCA Basis Bulgaars, Hongaars, Litouws,  €  695,00 
   Roemeens, Russisch, Turks 
* VCA examen per deelnemer m.u.v. Bulgaars  €    55,00 
* VCA examen per deelnemer Bulgaars   €    62,00 
 
BHV Anderstalige cursussen per deelnemer (Breda, Eindhoven, Houten en Waalwijk) 
* BHV Basis of Herhaling 1 dag Engels of Duits  €  155,50 
* BHV Basis of Herhaling 1 dag Pools   €  175,00 
Docenten zijn NIBHV gecertificeerd! 



 
 
BHV Anderstalige incompany cursussen per groep 
* BHV Basis of Herhaling 1 dag Duits, Engels of Pools €  575,00 
* Verbruik- en gebruiksmiddelen per deelnemer  €       9,75 
* Reiskosten per kilometer     €       0,30 
Docenten zijn NIBHV gecertificeerd! 
 
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief 21% BTW. 


