Chauffeurstrainingen
“Winst voor uw onderneming”
Het rendement van de moderne transportonderneming staat flink onder druk. Stijgende
brandstofprijzen, scherpe vervoerstarieven, alsmaar strengere milieueisen; het wordt
steeds lastiger om een gezond rendement uit uw wagenpark te halen.
NASCHOLING BEROEPSCHAUFFEURS
Truckland Noord-Holland B.V. kan u in het kader van de
wettelijke verplicht gestelde aanvullende eisen voor het
chauffeursdiploma “nascholing beroepschauffeurs”,
diverse nascholingsmodules aanbieden, zie achterzijde.

35 uur verplichte nascholing
Truckland Chauffeurstrainingen zijn
officieel gecertificeerd. Hiermee
tellen de chauffeurstrainingen mee
voor de verplichte 35 uur training die
chauffeurs elke 5 jaar minimaal
moeten krijgen. Ten minste 7 uur
hiervan moet worden besteed aan
het optimaliseren van de rijstijl.
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Chauffeurs hebben invloed op 43% van de kosten voor het wagenpark. Tijdens de Eco
Drive training leert de chauffeur een economische rijstijl toe te passen. Met deze
rijstijl zal het brandstof verbruik met een realiseerbare 3 tot 7% afnemen. Tevens
zullen de kosten voor het onderhoud en schades gereduceerd worden.
Schadepreventie is een van de belangrijke onderdelen in deze cursus. Indien u deze
cursus combineert met ons Eco Drive programma, zijn blijvende resultaten
gegarandeerd. Deze training zorgt ervoor dat de chauffeur het beste uit de truck kan
halen.
De chauffeursdag is een dag bedoeld om chauffeurs bewust te maken van diverse aan
vervoer gerelateerde onderwerpen. Een dag dus (ook op zaterdag) die in teken staat
van transport, efficiëntie en veiligheid. Deze trainingsdag mag u ook zelf
samenstellen, waarbij u de keuze heeft uit een groot aantal beschikbare CCV
gecertificeerde trainingen die zowel voor u als voor uw chauffeur van belang zijn. Ook
kunnen opbouw specifieke onderwerpen door Truckland chauffeurstrainingen
worden verzorgd.

7 uur
(praktijk)

1 dag

7 uur
(theorie)

1 dag

Truckland kan in samenwerking met Euriva ook
andere trainingen voor uw bedrijf verzorgen.
www.truckland.nl / www.euriva.nl

Voor meer informatie en aanmelding voor Truckland Chauffeurstrainingen:
Truckland Noord-Holland B.V.
Peter Tol
020-5851234 / 06-55794764
p.tol@truckland.nl
www.truckland.nl

