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Tweedaagse Basistraining BHV’er      €   287,00 
Methodiek NIBHV |beginners training 

 

       Leeuwarden 

 (dag 1: module levensreddend handelen + reanimatie) 

                           + 

        Leeuwarden                      

(dag 2: module brandbestrijding, ontruiming & communicatie) 

 

       Leeuwarden 

 (dag 1: module levensreddend handelen + reanimatie) 

                           + 

        Leeuwarden                      

(dag 2: module brandbestrijding, ontruiming & communicatie) 

 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

Eendaagse Herhalingstraining BHV’er     €   187,00 
Methodiek NIBHV | gevorderden training 

 

       Leeuwarden 

(modulen levensreddend handelen + reanimatie, brandbestrijding, ontruiming & communicatie)  

 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

  

mailto:opleidingen@tilstra.nl
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B-VCA + aansluitend examen       €   252,50 
 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

VOL-VCA + aansluitend examen      €   252,50 
 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

Heftruck ééndaagse training       €   199,50 
Herhalingstraining 

 

wekelijks, op dinsdag, woensdag of donderdag  meerdere locaties 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

Heftruck tweedaagse training       €   450,00 
Beginnerstraining 

 

wekelijks, op dinsdag, woensdag of donderdag  meerdere locaties 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25 

 

Ergonomie & Fysieke Belasting      €   255,00 
 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  
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Algemeen 
 Bovengenoemde prijzen zijn all-in, per persoon en exclusief 21% BTW 

 Het gebruik van lesmaterialen én de registratiekosten CCV (code 95) zijn bij de prijs 

inbegrepen. Dit geldt tevens voor certificaten, pasjes of examengelden daar waar van 

toepassing 

 Bij een training op ons opleidingscentrum zijn koffie, thee en een uitgebreide lunch 

inbegrepen  

 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Tilstra 

Opleidingen BV, laatste versie, van toepassing 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden 
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Tilstra Opleidingen BV, laatste versie, van 
toepassing. Deze voorwaarden kunt u bekijken op www.mijnopleider.com. Op verzoek kunnen wij u onze algemene 
voorwaarden ook per post toesturen. Voorwaarden van derden worden door ons nadrukkelijk verworpen. Betalingen zijn 
strikt netto en dienen voorafgaand aan de cursus te zijn voldaan. Tilstra Opleidingen BV houdt zich het recht voor éénzijdig 
cursusdata te verplaatsen.  
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