
• Gekwalifi ceerde en gepatenteerde
   instructeurs.
• Kwaliteitsmateriaal.
• Lessen s ’avonds en het weekend.
• Concurrerende prijzen 
   en een hoog 
   slagingspercentage.

Bezoek onze Website
www.road-academy.be
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OPLEIDING CENTRUM
CODE 95

OCF-ERKENNING-088 

We bieden training zowel week als weekend.
We kunnen op zondag lessen ook aanbieden.

WAAROM«ROAD-ACADEMY» KIEZEN?

CODE
95

Wilt u opfriscursussen Code 95 volgen in ons centrum? 
Wilt u meer informatie? Een prijsaanbieding? 
Neem direct contact met ons op! 

info@ikrij.be

+ Eigen veld van manoeuvres volledig verhard (6000m²).

Onze adressen:
Zellik : 
Doornveld 100-Zoning 3 Asse 
(PANEEL « ROAD-ACADEMY » VOLGEN)
TÉL 02 411 41 00
(Bus De Lijn 214)

2 adressen in ‘s Gravenbrakel : 
T. 067 / 334 434
Grand place 21 en Avenue de Marouset 105

U kunt zich ook inschrijven voor de code 95 in onze 
anders kantoren «Multipermis».

BXL

VRACHTWAGEN EN BUS SIMULATOR!!!

Like onze pagina          ROAD-ACADEMY
Zonder vertraging!

HENEGOUWEN

ü
WALLONIE OPLEIDINGSCHEQUES

QFOR KWALITEITSLABEL 

ü

ü  DV.O234275



INLEIDING

ONZE PRIJZEN

THEMA 1: RATIONEEL RIJDEN

THEMA 2: TOEPASSING VAN REGELGEVING

THEMA 3: GEZONDHEID, VEILIGHEID, SERVICE EN LOGISTIEK

� Ladingzekering (C)
� Lading Veiligheid(C)
� Rationeel rijden 2U praktijk (C, D)
� Rationeel rijden 3U praktijk (C, D)

� Rijtijd, rusttijd en tachograaf (CD)
� Voorschriften en vervoersdocumenten (C)

� Wegcode en aanrijdingsformulier (C, D).
� Stress en welzijn (C, D)
� Branding en communicatie (C, D)
� Rijsimulator 1U praktijk (C, D)
� Gedrag bij ongeval (C)
� Ergonomie - gebaren houdingen (C)
� Studie van verkeersongeval

Road Academy, uw geaccrediteerde trainingscentrum, wil voldoen aan 
de wettelijke verplichting om code 95 te recyclen voor vrachtwagen- en 
buschauffeurs. Gunstig gelegen aan Doornveld 169 in Zellik profi teren 
we van een complete infrastructuur, die het mogelijk maakt om dezelfde 
dag dezelfde theorie en praktijk op dezelfde plek te volgen in een 
gemoedelijke sfeer en een gratis parkeerplaats heeft!

Ik kies minstens één module behorende bij elk van de thema’s:
thema 1 groene kleur,
thema 2 blauwe kleur, 
thema 3 rode kleur, 
ik kies trainingen met in totaal 3uur praktijk.
praktijk ik totaal 35 uur lessen (5 modules van 7 uren)

U kunt onze trainingsagenda raadplegen op onze website 
www.road-academy.be

DAG Module Prijs BTWI

In de week (1dag = 7 uur) Theoretisch 200€

Zaterdag (1dag = 7 uur) Theoretisch 220€

In de week en zaterdag Praktijk 400€

Totaal 4 lessen/week + 1 eco-drive les
(4h theorie + 3h praktijk) 1200€

CODE
95 

HOE JOUW OPLEIDING VOOR CODE 95 GOED KIEZEN?

Je choisis au moins un module appartenant à chacun des thèmes: 
thème 1 couleur vert, 
thème 2 couleur bleu, 
thème 3 couleur rouge,
Je choisis des formations regroupant au total 3 heures volant (pratique)
Je totalise 35 heures de cours (5 modules de 7 heures)

Dossiers
kosten : 

30 €


