
INCOMPANY CURSUS LADING ZEKEREN (evt. Code 95) via HIBIN 
 
Inleiding 
Veel ongevallen met vrachtauto’s ontstaan (in)direct door het 
rijgedrag van de chauffeur en de invloed van de wijze van beladen. 
Inzicht in de invloed die de manier van beladen heeft op de stabiliteit 
van het voertuig en de rijkarakteristiek zorgt niet alleen voor minder 
schade en ongevallen, maar ook voor lagere onderhoudskosten.  
 
Doelgroep 
Voor de medewerker of chauffeur die zelfstandig laadt en lost, en/of de 
operationele (en tactische) manager die de dagelijkse leiding heeft. 
 
Vooropleiding 
Voor deze training zijn geen vooropleidingseisen vastgesteld. Een vmbo 
opleidingsniveau is gewenst. 
 
Doelstelling 
De deelnemer is in staat om op de juiste wijze te laden, te lossen en lading 
vast te zetten en er toezicht op te houden dat het op een juiste manier 
geschied. Hij  kan de gemaakte afspraken correct in een contract of 
vrachtbrief weergeven. 
 
Lesmateriaal 
De cursist ontvangt voor deelname aan de cursus het volgende:  
Een syllabus lading zekeren. 
 
Programma 
De training wordt aangeboden als incompany training. De volledige training 
vindt op één dag plaats. 
 
Het theoriegedeelte bestaat uit: 
- Krachten op de lading 
- Methodes en principes van ladingzekeren 
 Wettelijke verantwoordelijkheid 
 
Het praktijkgedeelte bestaat uit 
- Toepassing van vastzetmiddelen 
- Lading stuwen en verankeren op basis van de wettelijke eisen 
- Juist gebruik vastzetmiddelen 
 
Groepsgrootte 
Per groep op één dag: maximaal 8  deelnemers voor theorie en praktijk.  
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Certificering 
Deelnemers ontvangen via de contactpersoon een digitaal bewijs van 
deelname. 
 
Code 95/Nascholing chauffeurs 
Deze incompany training is door CCV gecertificeerd voor Nascholing 
chauffeurs (code 95) en kan ook in dit kader gevolgd worden. Aan- en 
afmeldkosten voor de nascholing chauffeurs bij CCV bedragen € 30,- per 
persoon (btw vrij, prijswijzigingen voorbehouden). U dient vooraf aan te 
geven of de deelnemers wel of niet meedoen in het kader van Code 95, 
zodat evofenedex de deelnemers tijdig kan aan- en/of afmelden.  
NB U kunt ook een samengestelde groep laten deelnemen aan de training, 
dus deelnemers die wel of geen Code 95 certificering nodig hebben.  

Benodigdheden  
Van de locatie wordt verwacht dat het volgende ter beschikking wordt 
gesteld:  

• Voldoende zitplaatsen/ruimte voor de afgesproken groep 

• Tafels en stoelen afgestemd op het aantal personen 

• Whiteboard/flipover met stiften 

• Beamer + scherm 

• Vrachtauto/container, voldoende lading, vastzet- en oefenmaterialen/ 
 
Cursusprijs 2022: 
Deze cursus wordt u aangeboden door de HIBIN. evofenedex is de 
uitvoerende partij. De kosten voor organisatie op ma. t/m vr. bedragen: 
Reguliere prijs € 1.150,- per groep van max. 8 deelnemers (*) 
Speciale prijs HIBIN leden € 995,- per groep van max. 8 deelnemers (*) 
(Speciale prijs HIBIN leden bij organisatie op zaterdag € 1.095,- excl. (*)) 
 
(*) deze prijs is excl.: 
- lesmateriaal à € 20,- per deelnemer; 
- aan- en afmeldkosten CCV/Code à € 30,- per deelnemer; 
- reiskosten docent à € 0,39/km v.v. evofenedex Zoetermeer 
/opleidingslocatie; en BTW.  
 
Lesdata en -tijden kunnen in onderling overleg worden afgestemd.  
 
Waarom evofenedex? 
Alleen kennis opdoen is niet genoeg; de medewerker moet deze kennis 
ook meteen in het dagelijkse werk kunnen toepassen. De cursist heeft 
morgen al profijt van de opleiding door de opgedane kennis, het zelf 
ervaren en de mogelijkheid om via de discussie van elkaar te leren. 
Daardoor reflecteert hij/zij zich op de eigen kennis en vaardigheden en 
door het gedrag in het eigen bedrijf en doet hij/zij inzichten op. Dit leidt 
uiteindelijk tot een verbeterde kostenbesparing, bijvoorbeeld door het 
voorkomen van incidenten en dure reparaties 
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Wanneer u een offerte wenst, kunt u contact opnemen met: 

 

Karin van Binsbergen 

opleidingsadviseur  
 

 

+31 (0)79 3467 355  

+31 (0) 6 5515 2651 
 
Email: 
k.binsbergen@evofenedex.nl 
c.c. : v.pezarro@evofenedex.nl 
  

 
 
 

 
evofenedex algemene voorwaarden  
Op al onze opleidingen zijn de evofenedex algemene voorwaarden van toepassing. 
Deze zijn gedeponeerd onder nummer 27259635 bij de Kamer van Koophandel. 
 
evofenedex privacyverklaring 
evofenedex houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG, zie onze privacyverklaring. 
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