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Veilig Werken met de Vorkheftruck
Volgens de Arbo-wet is een cursus verplicht voor een
ieder die een vorkheftruck bestuurt. Een vorkheftruckbestuurder is verantwoordelijk voor de verplaatsing van
goederen met behulp van een vorkheftruck met inachtneming van alle in- en externe veiligheidsvoorschriften en
de eisen met betrekking tot een juiste behandeling van de
goederen. Hij is verantwoordelijk voor het controleren van
de technische staat van de vorkheftruck, het op de juiste
manier bijvullen van brandstof, het verwisselen van LPGtanks, het verwisselen van de tractiebatterijen en het op
de juiste manier kunnen omgaan met het acculaadstation.
DELTA Safety Training biedt diverse opleidingen Veilig
Werken met de Vorkheftruck aan. De inhoud van deze
opleidingen is afgestemd op de wensen van de klanten
en het ervaringsniveau van de cursisten. De opleidingen
bestaan uit een theorie- en een praktijkdeel;
Theorie:
• Algemene eisen en begrippen.
• Veiligheid, verantwoordelijkheid volgens de Arbowet.
• Het belasten van de truck, de hefsystemen en het
lezen van een lastdiagram.
• Diverse soorten pallets en verpakkingen.
• Soorten aandrijving (elektro en verbranding).
• Het bepalen van het lastzwaartepunt.
Praktijk:
• Controles en onderhoud van de heftruck.
• Besturing en gebruik: juiste kijktechniek en 			
rijtechniek, voor- en achteruitrijden, het correct
plaatsen van verschillende ladingen in en uit een
stelling, stapelen van lading, bijzondere verrichtingen.
• Veilig en efficiënt werken: de juiste rijsnelheid, kijken,
parkeren en het toepassen van veiligheidsregels.
Examen:
Onze opleidingen Veilig Werken met de Vorkheftruck
worden afgesloten met een DELTA of SSVV Opleidingen
Gids (SOG)* examen. Als dit met goed gevolg wordt
afgelegd, ontvangt de kandidaat een heftruckcertificaat
van DELTA of van SSVV*. Beide certificaten zijn 5 jaar
geldig.
* Het SOG certificaat is verplicht voor werknemers van
bedrijven die werken volgens de gids “Risicovolle taken”
van SSVV wat een eis is voor VCA-gecertificeerde
bedrijven.

Locatie:
De opleidingen worden op regelmatige basis verzorgd
op bij DELTA Safety Training. Uiteraard kan het ook op
uw eigen bedrijfslocatie mits u over een goedgekeurde
heftruck beschikt en de locatie voldoet aan de voor het
examen geldende eisen.
Open inschrijving:
Individuele kandidaten of kleine groepen kunnen deelnemen
aan de ‘open’ cursussen die DELTA op regelmatige basis
organiseert. De planning van deze opleidingen treft u aan
op www.deltasafety.nl onder ‘cursusplanning’.
Ons aanbod cursussen Veilig Werken met de Heftruck:
• 2-daagse Basiscursus
€ 389,- per persoon
• 1-daagse Herhalingscursus € 235,- per persoon
Meerkosten SOG examen
€ 59,50 per persoon
Deze prijzen zijn inclusief DELTA examen, lesmateriaal en
catering, maar exclusief 21% BTW. Voor een in-company
traject maken wij graag een aanbieding op maat voor u.
Heeft u interesse in een opleiding Veilig Werken met de
Vorkheftruck of in een van de andere opleidingen
uit ons brede aanbod? Dan doen wij u graag vrijblijvend
een voorstel.
Voor meer informatie over onze andere opleidingen kunt u
ons bellen op 010-204 22 55 of kijken
op www.deltasafety.nl

