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Het Nieuwe Rijden (HNR)

Chauffeurs hebben invloed op 41% van de kosten voor het wagenpark. In deze cursus leert de chauffeur een 
economische rijstijl toe te passen. 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 die in het 
bezit zijn van een geldig rijbewijs 
C of CE. Deze cursus is ook ge-
schikt voor chauffeurs met weinig 
ervaring.
De cursus HNR is goed te com-
bineren met de training kantel 
preventie. De cursisten door-
lopen gedurende de cursusdag 
een programma dat ingaat op de 
onderwerpen uit de cursus HNR 
en Kantelpreventie. Bij de cursus 
kantel preventie word ingegaan 
op het veilig vervoeren van lading 
waaronder chemische producten. 
De deelnemers kunnen met onze 
speciale tankauto het kantelen zelf 
ervaren waardoor zij beter in staat 
zijn de gevaren in te schatten en 
te vermijden.

Doel
Het doel van deze cursus is 
chauffeurs bewust te maken van 
kosten en het aanleren van een 
economische rijstijl. Door het 
gedrag (attitude) van de chauffeur 
te beïnvloeden zal acceptatie ont-
staan. Hierdoor is de chauffeur in 

staat en bereid de vaardigheden 
en verkregen kennis op een juiste 
wijze toe te passen. 

Inhoud
kosten voor de transportonder- �
nemer
invloed van de chauffeur op  �
kosten
aanleren van een brandstof be- �
sparende 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)
aanleren van een anticiperen- �
de rijstijl (HNR) waardoor een 
betere economisch gemiddelde 
snelheid ontstaat

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 met TÜV voertuig  458,00 €         
Prijs met eigen voertuig  375,00 € 
Tachoanalyse 95,00 €

Susbidie SOOB 75%
Loonsuppletie 25,00 € *

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

Subsidieaanvraag wordt door 
TÜV Rheinland Akademie GmbH 
begeleid.

*per dagdeel


