
Opleidingsinformatie

Logistieke opleidingen
Osseforth Opleidingen biedt verschillende logistieke opleidingen 
aan en beschikt over een eigen logistieke opleidingshal in Elsloo. In 
deze hal is de praktijk nagebootst en leert u op een veilige manier te 
werken met de heftruck en de reachtruck. Ook kunt u bij ons de EPT- 
en de hoogwerkeropleiding volgen. Onderstaande logistieke oplei-
dingen zijn bij Osseforth Opleidingen te volgen: Heftruck, Reachtruck, 
EPT en hoogwerker

Inhoud logistieke 
opleidingen

Tarieven
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Basisopleiding Hef- of Reachtruck
2 daagse opleiding - Incl. lunch en pasje

€375,-

1 Theoretisch gedeelte
- Arbeidsomstandigheden, wettelijke 
eisen, veiligheid en de omgeving.
- Vorkheftruck en de last
- Warehouse inrichting
- Pallets, vorkheftrucks en voorzet- 
middelen

Praktisch gedeelte2

Logistiek

Combinatie Hef- en Reachtruck
3 daagse opleiding - Incl. lunch en pasje

€499,-

Hoogwerker opleiding
1 daagse opleiding - Incl. lunch en pasje

€199,-

Herhalingscursus Hef- of Reachtruck
1 daagse opleiding - Incl. lunch en pasje

€225,-

Online herhaling Hef- of Reachtruck
4 uur e-learning - 3 uur praktijk op locatie

€225,-

Elektrische pallettruck
1 daagdeel op locatie

€125,-

Beroepschauffeurs die de hef/reachtruck cursus willen laten meetellen voor Code 95, betalen 
€25 aan- en afmeldkosten. Voor andere opleidingen is dit niet van toepassing.

Competentiemeting
Meting van 1 uur voor wie dagelijks met een 
logistiek voertuig werkt.

€125,-

- Rijklaar controle en voorbereidings-
handelingen 
- Besturing en gebruik van de vorkhef-
truck
- Laad- en lostechnieken, gebruik van 
de inrijstellingen
- Slalom baan met zware last
- Laden en lossen van BDF laadbak
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Een logistieke opleiding volgen?
Ben jij geïnteresseerd of werkzaam in de logistiek en wil je snel aan 
de slag in deze groeiende markt? Vanaf 16 jaar mag je onder bege-
leiding al aan de slag met logistieke voertuigen. 
Een professionele en deskundige opleiding als toekomstig chauffeur 
van hef- en reachtruck is waarschijnlijk zeer interessant voor jouw 
logistieke carriére. 

Osseforth Opleidingen
Elsloo
Business Park Stein 165
6181 MA Elsloo
046 423 1200

Heerlen
Voormalig Peppermill
Beitel 94
6422 PB Heerlen
045 707 80 15

Maastricht
Scharnerweg  18
6224 JG Maastricht
043 362 69 98

Venlo
Kazernestraat 20
5928 NL Venlo
077 707 81 81
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www.osseforth.nl
opleidingen@osseforth.nl
046 - 423 1200

Je leert bij Osseforth Opleidingen hoe je op een veilige en correcte 
manier om moet gaan met een hef- of reachtruck. Daarbij krijg je 
onder anderen laad- en lostechnieken aangeleerd en het gebruik 
van rijstellingen. Ook geven wij jou inzicht in wet- en regelgeving en 
veiligheidseisen.

Onze opleidingen
Al onze opleidingen en nascholingen omvatten een theoriegedeelte 
en een praktijkgedeelte en worden afgesloten met een geldige pas 
voor vijf jaar. Het dragen van veiligheidsschoenen is tijdens het prak-
tijkgedeelte verplicht! 
De opleiding eindigt met een theorie- en praktijkexamen en hierbij 
ontvang je (bij voldoende beoordeling) een erkend veiligheids-
certificaat. Onze lessen worden gegeven door gecertificeerde en 
gemotiveerde instructeurs die je optimaal voorbereiden en van jou 
een echte logistieke professional maken. 

Aanvullende informatie over deze opleidingen en andere cursussen 
voor logistieke professionals zijn te vinden op onze website. 
Telefonisch contact is natuurlijk ook mogelijk! 

Logistiek

Op zoek naar maatwerk voor jouw bedrijf?
Wij geven ook in-company opleidingen vanaf €295.


