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Ladingzekering

Jaarlijks verliezen een groot aantal voertuigen lading. Hierdoor ontstaat veel schade. In de meeste situaties 
blijkt foutieve ladingzekering de oorzaak. Behalve tijdsdruk, combi lading en de aanwezigheid van juiste 
middelen is enige kennis van natuurkrachten en wetgeving noodzakelijk. In veel Europese landen gelden zeer 
strenge normen omtrent ladingzekering. TÜV Rheinland Akademie GmbH is de expert bij uitstek.   

Voor wie?
Voor iedereen die zich bezighoud 
met het beladen van transport-
middelen als vrachtauto’s, contai-
ners etc. 

Doel
Met de cursus ladingzekering 
wordt de deelnemer zich bewust 
van de gevaren die kunnen ont-
staan bij onvoldoende zekeren 
van de lading. Naast de gevaren 
zijn de boetes voor overtredingen 
zeer hoog. Middels eenvoudige 
principes wordt aanschouwelijk 
gemaakt dat zelfs tonnen zware 
lading eenvoudig schuift. Hiervoor 
heeft TÜV Rheinland Akademie 
GmbH een speciale oplegger ont-
wikkeld. Met deze oplegger kun-
nen de deelnemers zelf ervaren 
hoe men op een juiste wijze lading 
vastzet.  

Inhoud
Wet en regelgeving omtrent  �
ladingzekering
Verantwoordelijkheid voor het  �
vastzetten van lading
Krachten die optreden tijdens  �
het vervoeren van lading bij de 
verschillende modaliteiten
Ervaren in de praktijk wanner  �
lading schuift of kantelt
Diverse methoden om lading te  �
zekeren tegen schuiven, rollen of 
kantelen
Gebruik van juiste middelen om  �
lading te zekeren
Gebruik van hulpmiddelen om  �
op eenvoudige wijze de juiste 
ladingzekering te kunnen toe-
passen

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
6-15

Startdata
in overleg

Uitvoering
locatie Weeze Airport (Nijmegen) 
opties in overleg met TÜV Rhein-
land Akademie GmbH

Prijs: (excl. BTW)
Prijs                     340,00 €                              
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


