
 

 Code 95 pakketten 
 
Basis nascholing    vanaf €699 
 
4 x theorie training (28 uur) 
1 x rij-optimalisatie ( 7 uur) 
 

Losse trainingen        vanaf  €140 
 
U kunt inschrijven op een van onze trainingen 
 

   Abonnement code 95 
 
Wij bieden voor een vast bedrag per maand de 
complete nascholing. Wij houden bij wanneer uw 
chauffeur weer naar een scholing moet. Lekker 
comfortabel en rustgevend. 
 

Adviesdiensten 
 
Naast het monitoren van de chauffeursprestaties, 
adviseren wij ook op het gebied van 
(transport)veiligheid. Wij bieden u de mogelijkheid 
om onze adviezen te implementeren met 
trainingen binnen de code 95. 
 

Nascholing met E-learning 
 
Wij hebben ook diverse trainingen met een E-
learning mogelijkheid. De cursist doorloopt eerst 
online een deel theorie en komt hierna voor het 
resterende deel op onze locatie. 

 

 

 

 
 
 

Competent en praktijkgericht 

 
Over ons 
 
De nascholing vakbekwaamheid 
vrachtautochauffeurs is een verplichting voor 
iedere chauffeur die beroepsmatig onderweg 
is. Eigen Vervoer en Beroepsvervoer.  
Een chauffeur moet iedere 5 jaar, 35 
nascholingsuren volgen. Hiervan moet een 
training een zogenaamde Rij-optimalisatie 
van 7 uur zijn. De overige 28 uur mogen in 4 
dagen als theorie scholing gedaan worden. 
 

Nascholingspakket 
 
Als opleider kunnen wij u volledig ontzorgen. 
Bij ieder pakket krijgt u vroegtijdig bericht van 
een geplande nascholingsdag. Zo zorgen wij 
ervoor dat u ieder jaar een training volgt en 
op tijd klaar bent met de nascholing. 
 
Naast klassikale trainingen, met een hoge 
didactische waarde voor veel personen, 
bieden wij ook trainingen met  E-learning aan. 
 
De pakketten zijn excl. BTW en 
nascholingskosten CCV.  
 
Alle volle trainingsdagen zijn inclusief lunch, 
koffie en fris. 
 
 

 

  

Onze locaties: 
 

 Maastricht  

 Heerlen 

 Weert   

 Sittard 

 Middelharnis  

 Leusden 

 Uw locatie 
 
 

  



 

Wat doen wij? 

Beroepsopleidingen… 

Wij leiden op voor diverse beroepen welke met 
het transport te maken hebben. 
 

 Opleiding CCV basiskwalificatie  

 Opleiding nascholing code 95 

 Opleiding rijbewijs vrachtauto C  

 Opleiding rijbewijs E achter C 

 Opleiding Taxi 

 Opleiding rijbewijs E achter B 

 Opleiding rijbewijs bus (D) 

 Opleiding certificaat ADR 

 Opleiding Veiligheidsadviseur ADR 

 Opleiding heftruck 

 Opleiding hoogwerker 

 Opleiding autolaadkraan 

 VCA (vol) opleiding 

 Opleidingen en advies lading 
vastzetten 

 
Meerdere opleidingen komen in aanmerking 
voor een teruggave uit het scholingsfonds van 
STL (SOOB). 
 
Daarnaast verzorgen wij ook het rijbewijs B, 
voor zowel schakel als automaat. 
  

 

  

 

We zijn niet alleen 
opleider, maar ook 
adviseur. 

Binnen het Euro Transport College wordt niet 
alleen getraind. Wij adviseren en begeleiden 
ook diverse processen binnen het transport. 

Wij adviseren en begeleiden naar een beter 
transport rendement en transportveiligheid.  
Voertuig data zetten wij om naar beter 
menselijk handelen, lading zekeren naar 
praktijkgerichte methoden zonder rekenen, en 
interne processen naar een hoger 
veiligheidsbewustzijn. 

Wenst u trainers en adviseurs uit de 
praktijk?  

Geen probleem! Onze medewerkers hebben 
namelijk hun sporen al verdiend. Ze komen uit 
het transport, controle en ook uit de 
veiligheidskunde.  
 

Trainingen door heel Nederland, dus 
ook op uw locatie! 
Niet alleen op een van onze opleidingslocaties 
in Maastricht, Heerlen, Sittard, Weert, 
Middelharnis of Leusden, maar ook bij U op 
locatie. Er is veel mogelijk. 

Praktijkgericht en competent getraind 

worden?  

Wij kijken vooral naar de mens die getraind 
gaat worden. Dit uitgangspunt zorgt voor een 
betere acceptatie van het onderrichte. 
Hierdoor heeft u: 

Rendement uit training! 

 
overzicht van de belangrijkste producten of  services. 
 

 

  

Hier staan wij voor, hier gaan wij 

voor U voor: 

 Ladingzekering door de auteur van Load 
Info, het vakboek voor de controleurs en 
adviseurs; 

 Rij-optimalisatie welke door de chauffeur 
geadopteerd wordt. Praktisch en 
motiverend rijden, waardoor makkelijker 
rendement wordt gerealiseerd; 

 Chauffeursdagen met meerdere 
onderwerpen en daarom een hogere 
didactische waarde; 

 De digitale tachograaf vanuit de 
chauffeur benaderd; 

 ADR training en advies; 

 VCA door een veiligheidskundige; 

 Dichtbij en betrokken. 

 Klantgericht partnerschap 

 

 
Lading zekeren, praktijkgericht en bereikbaar 

 

  

Euro Transport College 
Telefoon: 0850 653 125 
info@eurotransportcollege.com 
www.eurotransportcollege.com 

 


