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Training BHV
Onze ervaren docenten leiden uw medewerkers op tot volwaardige bedrijfshulp-

verleners in slechts één dag!

    

Een BHV-er (bedrijfshulpverlener) kan Eerste Hulp verlenen en een beginnende brand 

bestrijden. De cursus BHV is een zeer praktisch ingerichte cursus en dus zeker niet saai!

De Arbo-wet verplicht iedere organisatie om minimaal één BHV-er aan te wijzen. Een 

BHV-er kan op elke afdeling in een organisatie werkzaam zijn. Bij grotere bedrijven 

moeten er meerdere BHV-ers aanwezig zijn. 

Er is geen specifieke vooropleiding vereist om aan de cursus BHV deel te nemen. Elk 

bedrijf of inrichting heeft goed opgeleide BHV-ers nodig met praktijkinzichten en ervaring.

Met onze cursus BHV bereiden wij u voor op calamiteiten. De cursus wordt gegeven 

door een instructeur, die voldoet aan de kwalificatie-eisen van de NIBHV.

Wat is de BHV basis?

Deze opleiding is bedoeld voor alle medewerkers die nog géén BHV diploma hebben.

De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Onze gecertificeerde 

instructeurs behandelen in deze opleiding de volledige lesstof; Levensreddende 

handelingen, brandbestrijding, AED, communicatie tijdens calamiteit, het veilig ontruimen 

van een pand en het fungeren als aanspreekpunt voor hulpdiensten.

Herhalingscursus BHV

Door elk jaar de herhalingscursus BHV te volgen, kunt u de geldigheid verlengen en

blijft u geregistreerd staan als officieel BHV-er. U voldoet hiermee aan de wettelijke 

verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek.

Examen

Door de gehele cursusdag heen wordt u beoordeeld op praktijkverrichtingen gevolgd 

door een theorie examen. Heeft u beide onderdelen goed doorlopen dan ontvangt u een 

NIBHV basisdiploma BHV en een legitimatiepas.

Gaat het om een complete BHV-cursus of een herhaling, bij ons bent u op het juiste adres.

Wij bieden u ook de mogelijkheid om te kiezen voor losse of maatwerk modules, 

hetzij incompany of bij ons trainingscentrum.

Heeft u andere wensen voor het opleiden van BHV-ers? Neem dan gerust contact met 

ons op via 036-5323623 of stuur ons een bericht via verhuur@rixax.nl
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Kijk voor meer informatie op www.rixax.nl of bel vrijblijvend 036-53 23 623

• STEIGERS
• MACHINES
• GEREEDSCHAP
• OPLEIDINGSCENTRUM

Bezuinigen 

op Veiligheid 

is géén 

Optie!

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR
BEDRIJFSHULPVERLENING
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HOOFDKANTOOR
ALMERE

Veilig en goedkoop huren!
Rixax Verhuur heeft een breed assortiment aan professioneel gereedschap 

en kwaliteitsmachines voor bedrijven en particulieren. Al ons huurmaterieel 

gaat getest, onderhouden, gekeurd en verzekerd de deur uit. Onze kracht 

ligt onder andere in de service gerichtheid en snelle levering, want bij 

Rixax Verhuur is Nee geen optie! 

U kunt ons bij calamiteiten 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken en 

geven u graag advies op maat. Wij bieden u de hoogste service tegen de 

beste prijs / kwaliteit verhouding!

• STEIGERS
• MACHINES
• GEREEDSCHAP
• OPLEIDINGSCENTRUM


