
TRAINING VOLGENS BMWT-TRAIN

Daarom deze cursus 
Heftrucks zijn niet weg te denken uit de hedendaag-
se  economie.  Het dagelijks gebruik van hef- en 
reachtrucks maakt dat de meeste chauffeurs veel 
ervaring en deskundigheid op dit gebied hebben. 

Hierin schuilt echter ook het gevaar. Door de ervaring 
wordt men nonchalanter in het werk. Dit kan  gevaar-
lijke situaties opleveren voor omstanders of voor de 
chauffeur zelf. Volgens de ARBO wet moet daarom ie-
dere gebruiker van een heftruck voldoende geïnstru-
eerd zijn. Als een werkgever niet kan aantonen dat zijn 
personeel voldoende is opgeleid, is hij bij ongevallen 
juridisch aansprakelijk. De cursus ‘Veilig werken met 
de heftruck’, die Ages verzorgt, geldt als doeltreffen-
de instructie. Onze trainers beschikken over 
een ruime 
ervaring en 
weten de 
lesstof des-
kundig over 

te dragen op de cursisten. Deze cursus wordt 
afgesloten met een theorie- en praktijktoets, 
waarbij bij voldoende resultaat hiervan een 
erkend certifi caat wordt verstrekt met een gel-
digheidsduur van 5 jaar. 
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Grote risico’s
Vooral loodsmedewerkers en tech-

nisch personeel werken vaak met 

heftrucks. Daar gebeuren echter 

veel ongelukken mee: zo’n 200 per 

jaar. Het gevolg: ernstig letsel of 

zelfs overlijden. 

De afgelopen jaren staan steeds dezelfde 

soorten ongevallen in de top 4: aanrijdin-

gen, beknellingen, vallende ladingen en 

van hoogte vallen. Kortom: veilig werken 

is erg belangrijk voor heftruckchauffeurs!

Combineert u een slimme aanschaf, regel-

matig onderhoud, een goede organisatie 

én een veilige werkwijze? Dat maakt het 

werken met de heftruck niet alleen een stuk 

effi ciënter, maar ook een stuk veiliger!

(Bron: BGZ Wegvervoer - kennis- en 

adviescentrum voor arbeid en gezondheid.)
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VENLO:
Celsiusweg 23 - 5928 PR Venlo - T (077) 3230355

F (077) 3230357 - info@ages.nl
EINDHOVEN:

Ambachtsweg 7 - 5627 BZ Eindhoven - T (040) 2535555
F (084) 2289576 - info@ages.nl

Ages Verhuur B.V.:
T (088) 0606060 - F (084) 2289576 - verhuur@ages.nl

Doelgroep:
Iedereen die werkt met 
een hef- of reachtruck.

Cursuslocatie:
In-company, dus op uw 
eigen bedrijfslocatie.

Cursustijdstip:
Trainingen in dag-
delen, avonddelen en zaterdag(en) bespreekbaar.

Benadering: 
Persoonlijke benadering door op maat gemaakte theorieles 
(gebaseerd op uw bedrijfssituatie).

Praktijk: 
Aan de hand van oefenopdrachten, voert de cursist diverse 
handelingen uit. Deze opdrachten zijn samengesteld uit uw 
praktijksituaties.

Docenten:
Vakbekwame instructeurs die ingaan op alle belangrijke 
aspecten van het veilige gebruik van hef- en reachtrucks. 
Professioneel en enthousiast, afkomstig uit de praktijk.

Certificatie:
Offi ciële BMWT gecertifi ceerde cursus, 
volgens BMWT-Train. 
Ook VCA certifi cering mogelijk.

Subsidie:
Subsidie is in veel gevallen mogelijk, informeer daarvoor bij 
uw vakvereniging.

Deeltijd-WW:
Voorwaarde om in aanmerking te komen voor Deeltijd-WW 
is het maken en uitvoeren van een scholingsplan voor de 
werknemers die tijdelijk voor een deel van hun tijd in de 
WW komen. Deze cursus is een goed voorbeeld van zo’n 
scholingsplan.

Je vindt ons op www.ages.nl!
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Wij regelen uw  intern transport!
VERKOOP / VERHUUR / ONDERHOUD / SERVICE / ONDERDELEN / DIENSTEN

Op zoek naar een nieuwe of jonge occasion heftruck? 
Door deskundig advies, uitstekende service en langdurige samenwerking met 
gerenommeerde fabrikanten onderscheidt Ages Heftruck Service zich. Wij 
zijn leverancier van ondermeer TCM, MORA, JUNGHEINRICH, ATLET, LO-
GITRANS en KALMAR. En wij hebben tevens een groot aanbod van jonge 
occasion heftrucks, pallettrucks en aanverwanten.

Nieuw of jonge occasion

Bijna alle onderdelen, zoals banden, tractiebatterijen en 
accessoires hebben wij op voorraad in ons 
magazijn en worden binnen 24 uur geleverd. 
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accessoires hebben wij op voorraad in ons 
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Door deskundig advies, uitstekende service en langdurige samenwerking met 

Zodat u uw aandacht kunt richten op andere zaken 
Als leverancier van ondermeer TCM, JUNGHEINRICH, ATLET, 
MORA, LOGITRANS en KALMAR beschikken wij over een breed 
assortiment interne transportmiddelen. Dit brede assortiment 
gaat van  handbediende pompwagens tot aan 24 ton’s vorkhef-
trucks. Zowel nieuwe als jonge occasions. 
Als u besluit over te gaan op, koop, huur of lease kunt rekenen 
op een deskundig advies. Samen met u komen we zeker tot de 
juiste keuze. Ook voor onderhoud en service staan wij voor u 
klaar. Bijna alle onderdelen zijn voorradig in ons eigen magazijn 
en worden binnen 24 uur geleverd. Met onze servicewagens zijn 
wij snel bij u, waardoor u verzekerd bent van een goede en acu-
rate service. 

Ages Verhuur BV beschikt over een breed assortiment huurmachines voor de periode van een 
dag tot een periode van 72 maanden, Ages heeft daarvoor eigen transport.

Wij zijn VCA gecertifi ceerd en zijn bevoegd om de periodieke BMWT - 
keuring te verrichten. Ook verzorgen wij zoals te zien is in deze folder
opleidingen voor het heftruckcertifi caat ‘veilig werken met de heftruck’.  
Met vestigingen in Eindhoven en Venlo is Ages Heftruck Service een regio-
naal servicebedrijf, BMWT erkend.

Kortom, Ages Heftruck Service heeft een antwoord op al uw wensen.
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Onderhoud en reparatie

Verhuur
Ages Verhuur is bij uitstek het bedrijf voor het huren van heftrucks, 
pallettrucks en aanverwante machinerie. 
Van handpalletwagen tot Hoogbouwtruck en van magazijn- tot ruw-
terreinvorkheftruck, voor korte of langere periode, u kunt altijd bij 
ons terecht. 
Wij informeren u graag over onze voordelige huurtarieven.
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Preventief-, periodiek- of op basis van oproep…. wij regelen het.
Met onze servicewagens zijn wij snel bij u, waardoor u verzekerd bent van een goede en 
acurate service. Grote reparaties worden in onze eigen hoofdwerkplaats uitgevoerd.

Voor allerhande transportdoelein-
den hebben wij transportmate-
rieel, bijvoorbeeld voor transport 
van machines, heftrucks etc.
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Keuring van transportmateriaal

Transport 

Keuring van intern transportmateriaal (onafhankelijke BMWT-
keuring). Laat uw heftruck jaarlijks bij ons keuren en u hebt de 
garantie dat uw heftruck in veilige staat heft en keert.

Voor allerhande transportdoelein-
den hebben wij transportmate-
rieel, bijvoorbeeld voor transport 


