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Veiligheidsopleidingen en advies 
KMO-Zone “Dikberd” - Unit 4a 
2200 Herentals 
Tel.: 014/84.00.55       Fax.: 014/84.81.66 
E-mail: secretariaat@descon.be 
Website:http://www.descon.be 
 

 

OPLEIDING HEFTRUCK/ REACHTRUCK/STAPELAAR/TRANSPALLET 
 
Prijs voor opleiding en/of testen als volgt: 
 
BASISOPLEIDING VOOR BEGINNELINGEN EN ONERVAREN BESTUURDERS  
 
Theoretische opleiding +/- 4 uur (theorietest inbegrepen) 
 
 * in groep voor maximum 12 personen per sessie:                        500 EUR/sessie  
  
Praktische opleiding: 
Afhankelijk van de voorkennis van de                                                    500 EUR/halve dag 
kandidaten zal de tijdsduur van de opleiding variëren                            830 EUR/ganse dag 
 
Test is inbegrepen in de praktische opleiding, evenals afleveren van attest 
(enkel indien geslaagd voor theorie én praktijk).                                                                   
 
Om een degelijke praktijkopleiding te kunnen voorzien, wordt er meestal gerekend op een halve dag 
praktijkopleiding per persoon. 
 
VOOR ERVAREN BESTUURDERS  
 
A) heftruck basis – opfrissing voor ervaren bestuurders  
verkorte versie theorie +  korte individuele 
opfrissing praktijk en test. Aflevering 
attest indien geslaagd: 
(max. 8 personen per dag max. 3 personen per halve dag)                     830 EUR/ganse dag 
         500 EUR/halve dag 
 
B) heftruck gevorderd – opfrissing voor ervaren bestuurders 
verkorte versie theorie + korte individuele 
opfrissing praktijk en test. Aflevering 
attest indien geslaagd: 
(max. 4 personen per dag - 1 persoon per halve dag)   830 EUR/ganse dag 
         500 EUR/halve dag 
C) Enkel testen:  
 
Testen per groep halve dag (max. 5 personen):    500 EUR/halve dag 



Versie 2022 (vervangt alle voorgaande versies)                                                                                              

Testen per groep ganse dag (max. 10 personen):   830 EUR/ganse dag 
 

OPEN VORMINGEN VORKHEFTRUCK/REACHTRUCK TE DESCON - HERENTALS 
 

1) Open vorming: werken met een heftruck/reachtruck basis – opfrissing voor ervaren 
bestuurders  

 
Duur:    1 dag (max. 8 personen) 
Prijs per persoon:   325 euro (excl. BTW) 

      syllabus inbegrepen 
 

 
2) Open vorming:  werken met een heftruck/reachtruck basis – opleiding voor beginners 

 
Duur:    2 halve dagen  
Prijs per persoon: 170 euro (excl. 21% BTW) voor het theoretische gedeelte  
Prijs per persoon:  500 euro (excl.  21% BTW) voor het praktische gedeelte 

syllabus  inbegrepen 
 
Meer info en data van de open vorming: https://www.clbgroup.be/academy/opleidingen/  
 

3) Via vaste examenrooster: 
  
- Theorietest                      43 EUR/persoon 
- AV-001 heftruck basis       115 EUR/persoon 
- IS-001 heftruck gevorderd      170 EUR/persoon 
 
D) Volledige opleiding 
 

Zie tarieven en mogelijkheden beginnelingen 
 
E) Observatierondgangen veiligheidsfuncties 
 
Indien gewenst kunnen we na de opleiding een aantal observatierondgangen inplannen waarbij onze 
docent ter plaatse de goede werking kan beoordelen en onmiddellijk bijsturen indien nodig.   Dit kan 
vanaf een ½ dag module en we hanteren hiervoor dezelfde prijzen.   
De docent zal enerzijds onmiddellijk bijsturen waar nodig en daarnaast een verslag van de 
bevindingen aan u overmaken.  Dit kan uiteraard worden gecombineerd voor alle veiligheidsfuncties. 
 
Dezelfde prijzen zijn tevens van kracht voor de opleiding reachtruck, elektrische transpallet, stapelaar 
en orderverzameltruck. 
 
Deze offerte is geldig voor opleidingen die buiten het Register van Risicovolle Taken van VCA-
Besacc vallen.  Gelieve ons te contacteren voor een offerte specifiek voor die opleidingen. 
 

Descon is flexibel qua tijdstip en locatie. Indien nodig kunnen onze opleidingen tijdens de 
shift uren, tijdens de nachtploeg, of eventueel op zaterdag doorgaan. 

 
SHIFTUREN  (vroege of late shift)    = BASISPRIJS 
ZATERDAG                                        = BASISPRIJS + 20% 
NACHTPLOEG                                   = BASISPRIJS + 30% 
 
Voor alle verdere informatie kan U steeds bij ons terecht 

https://www.clbgroup.be/academy/opleidingen/
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Algemene voorwaarden: 
* Uiteraard kan u elke module afzonderlijk boeken, evenals in combinatie met elkaar, al naar gelang  
   de behoeften binnen uw bedrijf. 
* De opleidingen worden gegarandeerd gegeven door instructeurs met kennis van zaken en een  
  diploma veiligheidskunde (basisniveau, niveau 1 of niveau 2 al naar gelang de doelgroepen en de 
  behoeften) 
* U kiest zelf of de opleiding bij u in het bedrijf wordt gegeven, of deze in het "Descon Training   
   center te Herentals dient door te gaan. (vanaf minimum ½ dag komen wij zonder extra vergoeding  
   naar uw bedrijf) 
* Prijzen zijn exclusief 21% BTW met betalingstermijn 30 dagen factuurdatum 
* Reservaties worden enkel geboekt na de ontvangst van een schriftelijke bestelling. 
* Annulatie is enkel schriftelijk mogelijk tot 10 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding.  Bij een       
latere annulatie wordt de volledige opleidingskost aangerekend. 
* Descon is erkend door de Vlaamse Overheid in het KMO-portefeuille systeem, dit kan u veel geld 

besparen in de opleidingskost. 
Registratienummer KMO-Portefeuille: DV.O105816 

 
INHOUD VAN DE THEORETISCHE VORMING HEFTRUCKBESTUURDER: 
- Kennismaking met de vorkheftruck, doel, reden en gebruik 
- Stabiliteit 
- Laad- en capaciteittabel 
- Vereisten van de bestuurder 
- Controle van de heftruck 
- Rapportering van defecten 
- Heftrucks en personenvervoer 
- Starten en stoppen 
- Voorgeschreven snelheid 
- Afstand houden 
- Rijden met een lading 
- Rijden op natte oppervlakten 
- Hoeken en kruispunten 
- Dwarsen van spoorrails 
- Rijden met geheven lading 
- Aandacht bij het werk 
- Rijden op hellingen 
- Draaien en bochten 
- Stapelen, lossen en laden, 
- Opnemen van een last 
- Neerzetten van een last 
- Laden en lossen van en vrachtwagen 
- (Over)laden van de heftruck 
- Verdeling van de last over de vorken 
- Stapelen 
- parkeren van de heftruck 
- Onderhoud 
- Tanken 
- Controles 
- wordt afgesloten met een theoretische test 
- wordt aangevuld met audiovisuele middelen 
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INHOUD PRAKTISCHE VORMING HEFTRUCKBESTUURDER: 
- Kennismaking heftruck 
- Rechte lijn vooruit en achteruit rijden (met en zonder last) 
- Slalom rijden voor- en achteruit (met en zonder last) 
- Stapelen ( losse stapeling ) 
- Stapelen ( in rekken ) 
- Combinatieoefeningen 
- behendigheid 
- Combinatie veilig rijden/economisch rijden 
- Souplesse in uitvoeren van manoeuvres 
- Controle over de heftruck 
- uitvoeren van opdrachten 
- coördinatie van bewegingen. 
- wordt afgesloten met een praktische test 
 
INHOUD PRAKTISCHE TEST 
Het rijden van een standaardparcours binnen een bepaalde tijd waarbij alle geziene handelingen 
moeten worden uitgevoerd en strafpunten worden toegekend bij overtredingen. 
 
 
 

De vormingen kunnen ter plaatse in uw bedrijf worden verzorgd of in het 
" Descon Training Center" te Herentals. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

Descon is erkend door de Vlaamse 
Overheid voor het geven van 
opleidingen 
Dit kan tot 30% korting betekenen 
op uw opleidingskost 
Registratienummer: DV.O105816 

 

Descon  beschikt over het  
Q-for kwaliteitslabel nr. BE19098 

 

Descon is erkend als 
opleidingsvertrekker via het 
register voor risicovolle taken voor: 
AV-001 vorkheftruck - basis 
IS-001 vorkheftruck -gevorderd 
AV-002 reachtruck – basis 
IS-002 reachtruck – gevorderd 
IS-003 verreiker 
IS-004 hoogwerker op vrachtwagen 
IS-005 zelfrijdende hoogwerker 

 

Opleidingen erkend door de 
bouwsector 

 


