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en gelost.   

DOELGROEP EN TOELATINGSEISEN
• Chauffeurs met enige ervaring in het besturen van vrachtauto combinaties, die zich
    willen bekwamen in het transport van zelfrijdend materieel. 
• Deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C en E achter C.
• Chauffeurs dienen in het bezit te zijn van een geldig CCV-certificaat Vakbekwaamheid/code 95.

INHOUD VAN DE TRAINING
De opleiding bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte.

THEORIE
Tijdens het theoriegedeelte worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
• Wettelijke bepalingen en voorschriften
• Ontheffingen; interpreteren (lezen) en aanvragen
• Route keuze , Routeverkenning digitaal en live
• Voertuigkeuze / optimaal samenstellen van het voertuig in combinatie met de lading
• Grensoverschrijdend vervoer 
• Soorten zelfrijdend materieel 

CHAUFFEUR ZELFRIJDEND MATERIEEL - ERVAREN
VTAS-FOR-170 NA-08

INLEIDING
Exceptionele transporten ofwel uitzonderlijk vervoer is 
van toepassing op ladingen die de normale wettelijke 
toegestane afmetingen en gewichten voor een 
‘normaal’ transport overschrijden. 

Binnen deze sector is Nooteboom toonaangevend in 
het innoveren en bouwen van passende, hoogwaardige 
oplossingen voor het transport van elke soort exceptio-
nele lading. Het transporteren van bijzondere ladingen 
met ons geavanceerde materieel vereist een zekere 
mate van deskundigheid en kennis van het materiaal, 
alle afwijkende voorschriften en natuurlijk een afwijken-
de rijstijl bij deelneming aan het verkeer. 

De opleiding Chauffeur zelfrijdend materieel zorgt voor 
het veilig en verantwoord vervoeren van zelfrijdend 
materieel op semi - diepladers en diepladers en of 
aanhangwagens over het Nederlandse wegennet.We 
praten over transporten waarbij zelfrijdend c.q.
kruipend materieel dmv kleppen, rijplaten of keggen 
door de chauffeur op het voertuig moet worden geladen 
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PRAKTIJK 
Het praktijkgedeelte bestaat uit: 
• Samenstellen en aanvangscontrole van de juiste voertuig combinatie
• Techniek van het voertuig en van de trailer of aanhangwagen
• Toepassen wettelijke bepalingen en voorschriften
• Oprijden van zelfrijdend materieel , bv hoogwerkers, een verreiker en een rupskraan 
• Lading zekeren en controle van de lading
• Ontheffingen controleren en route controle (digitaal)
• Rijden met het materieel
• Zelf lossen van het materieel

EXAMEN
Na afloop wordt er een examen afgenomen, deelnemers krijgen bij voldoende resultaat een certificaat en 
vakbekwaamheidspas conform arbeidsomstandighedenwet welke een geldigheid heeft van 5 jaar.

ALGEMENE INFORMATIE

Prijs     € 395,- per persoon exclusief btw en exclusief aanmelden ccv.

Nascholing Code 95  7 uren.

Duur van de opleiding  1 dag, inclusief examen. 

Opleidingslocatie  Vanuit onze vestigingen worden de routes gereden die voor de opleiding en het  
    examen vergund zijn.

In Company   Vanaf 2 kandidaten met als meerprijs de ontheffingskosten voor de incidentele  
    ontheffing ten bate van opleidingsroute en voertuig. 

Aantal cursisten  Het is mogelijk om vanaf 1 kandidaat deel te nemen aan de opleiding. 

Startdatum   Voor de actuele startdatum, kijk in onze agenda op www.v-tas.com. 
     Indien er geen passende datum gepland is zal er in overleg altijd een   
    geschikte oplossing worden aangeboden. 

Subsidiemogelijkheden V-TAS is erkend opleider bij: SOOB - OOM - Colland – KMO Portefeuille. 
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MEER INFORMATIE OVER DE TRANSPORTOPLOSSINGEN VAN NOOTEBOOM TRAILERS B.V.
Voor een advies op maat, een offerte, en voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met een van de specialisten van 
Nooteboom Trailers b.v, zij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze of voorzien u desgewenst van de correcte en 
actuele antwoorden op uw vragen. Voor algemene informatie kijk op onze website: www.nooteboom.com

Nooteboom Trailers B.V., telefoon: +31 24 6488864, e-mail: info@nooteboom.com
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MEER INFORMATIE AANGAANDE DE OPLEIDING
Voor meer informatie over deze of andere opleidingen, een advies op maat, een offerte, een aanmelding en 
voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met een van de specialisten van V-TAS-opleidingscentrum. 
Zij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze of voorzien u desgewenst van de correcte en actuele 
antwoorden op uw vragen.

NOOTEBOOM ACADEMY (powered by V-TAS)
Telefoon: +31 (0)85 130 3914
E-mail: nooteboomacademy@v-tas.com


