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Het Nieuwe Rijden (HNR) presentatie

Chauffeurs hebben invloed op 41% van de kosten voor het wagenpark. In deze presentatie maakt de chauf-
feur kennis met de economische rijstijl. Met deze rijstijl zal het brandstof verbruik met een realiseerbare 3 
tot 7% afnemen. Tevens zullen de kosten voor het onderhoud en schades gereduceerd worden. Indien u deze 
cursus combineert met ons Economy Drive programma zijn blijvende resultaten gegarandeerd! 

Voor wie?
Voor alle chauffeurs en niet rij-
dend personeel dat geïnteresseerd 
is in kosten besparing.
Aansluitend op de theoretische 
presentatie raden wij aan de Eco-
nomy Drive training uit te voeren. 
In deze praktijktraining, uitgevo-
erd door onze ervaren instructeurs 
leert uw medewerker zuinig rijden 
in de praktijk. In deze praktijkcur-
sus leert de chauffeur dat zuinig 
rijden in de praktijk eigenlijk 
eenvoudig is.

Doel
Het doel van deze presentatie is 
chauffeurs en niet rijdend perso-
neel bewust te maken van kosten 
en  een economische rijstijl. Door 
het gedrag (attitude) van de chauf-
feur te beïnvloeden zal acceptatie 
ontstaan. Hierdoor is de chauffeur 
in staat en bereid de verkregen 
kennis op een juiste wijze toe te 
passen. 

Inhoud
kosten voor de transportonder- �
nemer
invloed van de chauffeur op  �
kosten
kennis aanleren over een brand- �
stof besparende rijstijl
invloed van weer, belading en  �
verkeer op het brandstof verbruik
kennis aanleren over prestaties  �
van motoren als koppel en ver-
mogen
invloed van chauffeur op brand- �
stof verbruik
kennis aanleren over milieu gere- �
lateerde onderdelen als Ad blue 
en EGR
kennis aanleren over omgang  �
met moderne emissie techniek 
(milieudelicten)

Certificaat en  
beoordelingsformulier
Er wordt geen examen afgeno-
men. Deelnemers ontvangen een 
certificaat van TÜV Rheinland 
Akademie GmbH als bewijs van 
deelname.

Duur
2 dagdelen

Aantal deelnemers
2-3

Startdata
in overleg

Uitvoering
in company of met voertuigen van 
TÜV Rheinland Akademie GmbH.

Prijs: (excl. BTW)
Prijs   450,00 € 
Susbidie SOOB 75%
Loonsuppletie 25,00 € *

Subsidieaanvraag wordt door 
TÜV Rheinland Akademie GmbH 
begeleid.

*per dagdeel

Kontakt
TÜV Rheinland Akademie GmbH
Verkehrs-Sicherheits-Zentrum
Eichenkamp
53332 Bornheim   
Tel. +49 2222 9669 -0
Fax +49 2222 9669 -9 
servicecenter@de.tuv.com


