
Opleidingsinformatie

LZV certificiaat
LZV staat voor lange zware voertuigen. De LZV-opleiding is speciaal 
voor chauffeurs van transportbedrijven die een ontheffing hebben 
aangevraagd om met lange en zware voertuigen te mogen rijden 
(max. 60 ton). De opleiding bestaat uit een combinatie van theorie 
en praktijk. Om te rijden met een LZV moet je minimaal vijf jaar in het 
bezit zijn van rijbewijs CE. 

Stappenplan 
LZV certificaat

Tarieven
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1 daagse opleiding - met voertuig 
van Osseforth Opleidingen

2 daagse opleiding-  met voertuig 
van Osseforth Opleidingen

2 daagse opleiding-  met  eigen 
voertuig

€2295,-

€1499,-

€1456,30

€999,-

1 Theorie
Onderwerpen als wetgeving, houding en 
gedrag

Theorie examen
Mondeling examen

2

3

4

Praktijkopleiding
Rijden met een lang en zwaar voertuig

Praktijk examen
Een verantwoorde en veilige rit

€1275,-

LZV certificaat

1 daagse opleiding - met eigen 
voertuig

2 daagse opleiding-  met voertuig 
van Osseforth obv 2 personen
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Opleiding met kwaliteit
De waarde die het materiaal van een chauffeur wordt toevertrouwd 
loopt al snel op in de honderdduizenden euro’s. Het is daarom 
passend dat u kiest voor een ervaren opleider. Osseforth heeft een 
eigen LZV en biedt in heel Limburg de opleiding voor het certificaat 
dat verplicht is voor Lange, Zware voertuigen (LZV) chauffeurs aan.
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Opleidingseisen
- Geldig Nederlands rijbewijs CE met Code 95 of een geldig CE 
EU-rijbewijs met Code 95.
- Minimaal 5 jaar ervaring met het besturen van een CE-voertuig.
- Drie jaar voorafgaan aan het examen is de rijbevoegdheid niet 
ontzegt.
- Drie jaar voorafgaand aan het examen is het rijbewijs niet 
ongeldig verklaard of ingevorderd vanwege een overtreding of mis-
drijf.

Opbouw opleiding LZV
Het examen start met de theorie en eindigt met het praktijkonder-
deel. Het examen duurt in zijn totaliteit 145 minuten. De opleiding telt 
voor maximaal 7 uur mee als nascholingsuren.

Onderwerpen theorie: Verkeerswetgeving - Administratie en docu-
menten - Routekeuze en ritvoobereiding - Verantwoorde en veilige 
verkeersdeelname - Optreden bij verkeersongevallen en calamitei-
ten - Beroepshouding en afhandeling aanrijding.

Onderwerpen praktijk: Verantwoorde en veilige rituitvoering - Con-
statering en oplossing storingen - uitvoering bijzondere manoeuvres.


