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Je hebt nu je felbegeerde rijbewijs C met code 95 op zak en kan aan de slag als beroepsgoederenchauffeur! 

Dat is zeker een felicitatie waard en daarom hebben wij voor jou een kadootje: 

Tijdens je rijopleiding heb je al kennis gemaakt met de digitale tachograaf. 

Onze ervaring is dat extra kennis over de digitale tachograaf belangrijk is voor elke chauffeur en dat het bedrijfsleven 

het enorm op prijs stelt als die kennis ook bij beginnende chauffeurs aanwezig is. 

Daarom  bieden we jou deze kortingscoupon*  aan waarmee je korting krijgt op de   

training Digitale tachograaf met E-learning.  

Je betaalt dan geen €190,00 maar €150,00, een korting van maar liefst €40,00 

Dat is mooi meegenomen, en je hebt gelijk de eerst 7 punten voor je volgende code 95 periode bij elkaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Vervoerscollege Venlo 

 

*Deze aanbieding blijft geldig  tot 6 maanden na het behalen van je C rijbewijs 

Code 95 Training Digitale Tachograaf met E-Learning 
 

De training bestaat uit een theoriegedeelte waarvan de lesstof via E-learning wordt aangeboden. 

De deelnemer dient in de 10 dagen voorafgaande aan de klassikale bijeenkomst 4 ½  uur E-learning 

te volgen. In de E-learning komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Veilig laden & lossen 

• Gezondheid & Veiligheid 

• Arbeidstijden, rij- en rustijden 

• Voertuigeisen en voertuigtechniek 

 

Tijdens het klassikale deel: 

• wordt er actief en praktijkgericht in groepjes  gewerkt met de digitale tachograaf. De 

deelnemer dient zijn eigen bestuurderskaart mee te nemen, zodat deze uitgelezen kan 

worden tijdens de les. Alle gegevens op de bestuurderskaart blijven intact daar het  

demonstratie modellen van de digitale tachograaf betreft die speciaal voor educatieve 

doeleinden beschikbaar zijn gesteld door ASSE. 

 


