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Gemaakt door:   Ito opleidingen / Renzo Verheul  
    0348 468 826 / rv@ito-opleidingen.nl 
    Ito opleidingen / Eric van Beers 
    0348 468 826 / eric@ito-opleidingen.nl 
Datum:    Januari 2014 
Onderwerp:    Code 95 opleidingen nascholing / Dakar pakket  !
Geachte heer/mevrouw, !
Hierbij presenteren wij u een overzicht met 4 productgroepen waaruit een keuze 

gemaakt kan worden uit 3 kostenmodellen, ook wel Dakar-pakketten genoemd. 

De Dakar-pakketten zijn ontstaan doordat Ito opleidingen en TLEC mede-

sponsoren zijn van het Ginaf Rally Power Team 2014.  

!
Zo wordt u de mogelijkheid geboden een pakket samen te stellen dat aansluit op 

uw wensen en eisen waarmee u de code 95 nascholing op orde kunt krijgen. 

!
Meer over de inhoud van de opleidingen en de data van de open inschrijving kunt 

u op onze website terugvinden; het adres is www.ito-opleidingen.nl .  

!
Wij vertrouwen erop u hiermede een passende aanbieding te hebben doen 

toekomen en zien uw reactie met belangstelling tegemoet! 

!
Met vriendelijke groeten, 

Ito opleidingen 

!!!!!!!!!!

http://www.ito-opleidingen.nl


 Pagina !2

!!!

Kosten losse modules 

Productgroep 1 (theorie-uren) Uren In-company Kosten CCV

Digitale Tachograaf 7 uur �₠€ 125,00 �₠€ 25,00

Lading zekeren 7 uur �₠€ 125,00 �₠€ 25,00

Chauffeur als ambassadeur 7 uur �₠€ 125,00 �₠€ 25,00

Geconditioneerd vervoer 7 uur �₠€ 125,00 �₠€ 25,00

Sierteelt 7 uur �₠€ 125,00 �₠€ 25,00

Veilig werken langs de weg 7 uur �₠€ 125,00 �₠€ 25,00

Arbo training 7 uur �₠€ 125,00 �₠€ 25,00

Robbery preventie training 7 uur �₠€ 125,00 �₠€ 25,00

Productgroep 2 (theorie-uren) Uren In-company Kosten CCV

Vorkheftruck 7 uur �₠€ 136,25 �₠€ 25,00

BHV voor Chauffeurs 7 uur �₠€ 136,25 �₠€ 25,00

Meeneemheftruck 7 uur �₠€ 136,25 �₠€ 25,00

Productgroep 3 (theorie-uren) Uren In-company Kosten CCV

VCA Basis of VOL 7 uur �₠€ 175,00 �₠€ 25,00

ADR Certificaat Basis Nieuw 14 uur �₠€ 420,00 �₠€ 40,00

ADR Certificaat Basis Verlenging 14 uur �₠€ 310,00 �₠€ 40,00

Autolaadkraan Laden en Lossen 7 uur �₠€ 250,00 �₠€ 25,00

Container Afzetsystemen 7 uur �₠€ 250,00 �₠€ 25,00

Bijscholing TCVT 7 uur �₠€ 195,00 �₠€ 25,00

Productgroep 4 (praktijkuren) Uren In-company Kosten CCV

Rijoptimalisatie (praktijk code 95) 7 uur �₠€ 287,50 �₠€ 25,00
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Dakar pakket 1 via open programma !
★ Rijtraining (praktijk) uit groep 4 

★ Keuze uit 4 opleidingen uit groep 1 

★ Inclusief lunch (theorie) & CCV aan- en afmeldkosten                             

!
Investering pakket 1:  �₠€ 739,00                                              

SOOB subsidie:  www.soobsubsidiepunt.nl                                                          

!
Dakar Pakket 2 via open programma !
★ Rijtraining (praktijk) uit groep 4 

★ Keuze uit 3 opleidingen uit groep 1 

★ Keuze uit 1 opleidingen uit groep 2 

★ Inclusief lunch (theorie) & CCV aan- en afmeldkosten 

!
Investering pakket 2: �₠€ 789,00                                               

SOOB subsidie:  www.soobsubsidiepunt.nl                                                          

!
Dakar Pakket 3 via open programma !
★ Rijtraining (praktijk) uit groep 4 

★ Plus 2 opleidingen na keuze uit groep 2 

★ ADR certificaat Basis Verlenging uit groep 3 

★ Inclusief lunch (theorie) & CCV aan- en afmeldkosten 

!
Investering pakket 3:  �₠€ 889,00                                             

SOOB subsidie:  www.soobsubsidiepunt.nl                                                          

!
Indien u keuze heeft gemaakt uit een pakket, dan wordt het pakket 
in zijn geheel gefactureerd. Zo geniet u van al het voordeel.  
!
!
!
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Pakketvoorwaarden: !
★ In-company uitvoering met een minimale groepsgrote van 8 personen per 

opleiding (behalve vorkheftruck en meeneemheftruck, hierbij is de groep 

in-company gebaseerd op maximaal 6 personen, dit is een ccv-eis); 

★ De rijtraining bestaat uit een opgeknipte variant, waarin minimaal 4 

deelnemers per sessie worden door belast. Er wordt gereden met het 

voertuig van de opdrachtgever; 

★ In-companytarieven zijn exclusief catering; 

★ Dakar pakket 3 is ook anders samen te stellen door andere opleidingen uit 

groep 3 te kiezen. De pakketprijs zal dan wijzigen, vraag naar de scherpe 

tariefstelling; 

★ Deze aanbieding is geldig tot en met 30 juni 2014, prijswijzigingen zijn 

voorbehouden; 

★ Het pakket dient in 2014 uitgevoerd te worden, aanspraak op een betaald 

pakket vervalt per 31 december 2014. 

!
Wat kunt u van Ito opleidingen verwachten: !
★ Gekwalificeerde docenten en up-to-date lesmateriaal; 

★ Wij registreren de uren voor de nascholing code 95 voor u bij het CCV; 

★ Wij houden de verloop-data van de opleidingen voor u bij ; 

★ hulp bij de aanvraag voor bijvoorbeeld SOOB subsidie; 

★ Lesmaterialen en examenkosten (indien van toepassing) zijn inbegrepen; 

★ Genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW; 

★ Betalingstermijn 14 dagen; 

★ De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Ito opleidingen zijn 

van toepassing; 

★ Aanspraak op subsidie ligt altijd ter verantwoording bij de opdrachtgever; 

★ Geen zaterdagtoeslag.


