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Veilig werken met heftrucks
Voor het bedienen van een heftruck is specifieke deskundigheid vereist. 
U weet wellicht hoe de machine in de praktijk werkt, maar het is belangrijk 
dat u zich ook bewust bent van eventuele risico’s. Met de eendaagse 
heftruckopleiding van Rixax Verhuur zorgt u voor de juiste papieren en 
kunt u correct, veilig en efficiënt een heftruck bedienen. Met het heftruck-
certificaat van Rixax Verhuur beschikt u over kennis van een veilige 
werkomgeving en heeft u de kunde en vaardigheden om veilig te kunnen 
werken met de heftruck.

Waarom een Heftruck certificaat?
De verzekeraar wil dat je als werkgever voldoet aan de Arbowetgeving. 
Naast de aantoonbare instructie staat in de Arbowet dat een werkgever zijn 
werknemers een  veilige werkplek moet geven. De verzekeraar stelt dit vaak 
als voorwaarde in de polis. Indien de heftruckchauffeur geen aantoonbare 
instructie heeft gehad en niet in een veilige omgeving werkt, dan wordt in 
principe de werkgever aansprakelijk gesteld bij schades en ongevallen. Een 
medewerker wordt aantoonbaar deskundig als hij een heftruckopleiding volgt. 
Maar hij moet zijn kennis en vaardigheden ook actueel houden. Dit kan door 
middel van een hercertificering. Het volgen van een heftruck opleiding bij 
Rixax  Verhuur betekent dat de cursist er zeker van is dat hij de juiste 
instructie en kennis krijgt om veilig met een heftruck te kunnen werken. Het 
heftruckcertificaat bewijst dit.

Voor wie?
De heftruckopleiding is geschikt voor ervaren en minder ervaren heftruck-
gebruikers. U kunt de opleiding volgen voor verschillende type heftrucks. 
We werken altijd met de machine waarop u aan de slag gaat. 
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• STEIGERS
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De cursusdag
De opleiding duurt één dag en bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. In de ochtend behandelen we de theorie, 
’s middags gaan we op de heftruck aan de slag. Op beide onderdelen wordt u geëxamineerd.

Cursusinhoud
•	 Arbowetgeving	en	wettelijke	bepalingen
•	 Praktijkinstructie	en	waarschuwingen
•	 Specifieke	machine-eigenschappen
•	 Lastdiagrammen
 
Erkend certificaat TÜV
De TÜV is een gerenommeerde internationale organisatie die zich bezighoudt met certificering en keuring van onder andere materieel, opleidingen en 
arbeidsprocessen. Nadat u het theorie- en praktijkexamen van de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u een erkend TÜV-heftruckcertificaat. 
Het certificaat is vijf jaar geldig. 

Wij gaan voor kwaliteit!
De heftruckopleidingen van Rixax Verhuur zijn goed onderbouwd en kwalitatief sterk. Haal uw heftruck certificaat bij Rixax Opleidingen, wij geven u de 
correcte instructie en kennis om veilig te kunnen werken met de heftruck. Als u bij Rixax Verhuur uw heftruckcursus afrondt, wordt dit internationaal 
erkend als bewijs dat u veilig en professioneel een heftruck kunt bedienen.

Is uw interesse gewekt of heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met Rixax Opleidingen en bel 036-5323623 of stuur een e-mail naar verhuur@rixax.nl

•	 Lasten	oppakken,	vervoeren	en	wegzetten
•	 Dagelijkse	controle	voor	ingebruikname	en	aanvangsinspectie
•	 Gevaarlijke	voorvallen
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