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         Bestuurder Elektrische stapelaar 

 
 Omschrijving 

 
1. Toelatingsvoorwaarden 

De deelnemers aan deze opleiding moeten minimum 18 jaar zijn op het moment dat de lessen 
doorgaan. 

Het dragen van veiligheidsschoenen tijdens de lessen is verplicht. 

Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te nemen aan deze 
opleiding. 

Personen die de functie van elektrische stapelaarbestuurder willen uitoefenen moeten medisch 
gekeurd worden. Hiervoor spreekt men af met de werkgever. 

 

2. Voor wie is deze opleiding bestemd? 

Personen die werken met een elektrische stapelaar (zowel regelmatig als sporadisch) hebben een 
veiligheidsfunctie en moeten hiervoor opgeleid zijn. Deze opleiding richt zich tot personen die het 
attest van elektrische stapelaarbestuurder moeten behalen. 

 

3. Wat kent men na het volgen van deze opleiding 

In deze opleiding leer je als beginnend elektrische stapelaarbestuurder efficiënt, doeltreffend en veilig 
werken met de elektrische stapelaar. 

 

4. Lesmethodologie 

Er wordt zowel theorie als praktijk voorzien. 

De cursisten die slagen voor de theoretische en de praktische proef ontvangen een attest van 
elektrische stapelaarbestuurder dat 5 jaar geldig is. 

 

5. Cursusmateriaal 

Elektrische stapelaars voorzien voor de praktijk. 
 

6. Getuigschrift 

Attest elektrische stapelaarbestuurder: 

De cursisten die slagen voor de theoretische en de praktische proef ontvangen een attest van 
elektrische stapelaarbestuurder dat 5 jaar geldig is. 

 

7. Docent 

De opleidingen worden steeds gegeven door ervaren docenten in deze materie. 
 

8. Programma 

° Waarom een opleiding tot elektrische stapelaarchauffeur 

° Soorten elektrische stapelaars. 

° Veiligheidsaspecten 
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- bij het stapelen van lasten. 

- bij het opnemen en naar beneden brengen van lasten. 

- bij het vervoeren van lasten. 

- bij het rijden op hellingen. 

- bij het verhandelen van lasten. 

° Defensief rijden 

- vóórkomen van ongevallen. 

- preventief en hoffelijk rijden. 

- gevaarlijke werkomstandigheden, werkomgeving. 

° Belangrijke aandachtspunten 

- evenwicht en hefvermogen. 

- laaddiagram. 

- maststand. 

- voorzetapparatuur. 

- transport van de elektrische stapelaar. 

- Veilig opladen van het toestel 

- onderhoud en defecten. 

° Checklist elektrische stapelaar. 

° Praktijk met de elektrische stapelaar 

- manoeuvreren en verhandelen. 

- stabiliteit. 

- laden en lossen. 

- stapelen. 

- gebruik en bediening van de elektrische stapelaar. 

° Test theorie en praktijk. 
 

9. Praktische gegevens 

Opleiding met ervaring: 1 sessie van 3 uur 
Basisopleiding zonder enige voorervaring : 2 sessies van 3 uur 

 
 

Annulatievoorwaarden: 

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW (21%). 
2. Een betaling op voorhand is noodzakelijk ten laatste 24 uur voor de start van de opleiding , uitgezonderd in 
geval van onderlinge afspraken met onze commerciële dienst. De betaling op voorhand telt als definitieve 
inschrijving. 
3. Enkel onze voorwaarden zijn van toepassing 
4. De annulatie van de opleiding is mogelijk. Zonder medisch attest : Indien annulatie binnen de 2 werkdagen 
voor de start van de opleiding zal geen enkele kost gefactureerd worden. Indien de annulatie zich voordoet 
binnen minder dan 48 uur voor de start van de opleiding, heeft Rob verhuur het recht het volledige bedrag van 
de opleiding aan te rekenen. Met medisch attest : Altijd annulatie zonder kosten. 
5. ROB VERHUUR behoud zich het recht de open opleidingen te annuleren en op een andere datum te plaatsen 
indien er minder dan 3 deelnemers zijn. Deze annulatie word minstens een week op voorhand gecommuniceerd. 


