Lading zekeren Richtlijn Vakbekwaamheid
Hoe u handelt bij het laden van vracht en het op de juiste manier vastzetten hiervan, is van cruciaal belang voor het veilig
transporteren van goederen. Het onvoldoende zekeren van lading leidt jaarlijks tot miljoenen euro’s schade aan lading en
materieel. Daarnaast lopen de maatschappelijke kosten (files etc.) ten gevolge van dergelijke incidenten op tot een veelvoud
hiervan. Als vervoerder is het daarom van groot belang dat er op de juiste wijze geladen en gezekerd wordt. Tevens wordt er
door overheden, met name in Duitsland, steeds scherper op toegezien wanneer de lading niet goed vastgezet is. Er gelden
zeer hoge boetes voor het niet goed zekeren van de lading. Gebleken is dat na het volgen van deze praktijkgerichte cursus,
het aantal schades en boetes bij de deelnemende bedrijven drastisch is teruggelopen. De cursus 'Lading zekeren' is gericht
op het verkrijgen van kennis met betrekking tot het op de juiste manier zekeren van de lading. Er wordt aandacht gegeven
aan consequenties die kunnen ontstaan bij het onvoldoende stuwen van lading, de krachten die kunnen optreden bij het
vervoer en het gebruik van spanbanden, kettingen en blokken. Er worden praktische oplossingen aangereikt om de risico’s
en daarmee de kosten door schade en boetes tot een minimum te beperken.
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Inhoud
Theorie/praktijk














wet en regelgeving
optredende krachten
gevaren en risico’s
belading/overbelading versus
aslasten
hulpmiddelen t.b.v. lading
zekeren
stuwingsmethoden en middelen
zekeringsmethoden en –
middelen
belading versus asbelasting
stuwen en zekeren van
verschillende ladingen
gebruik van hulpmiddelen
t.b.v. stuwen
gebruik van hulpmiddelen
t.b.v. lading zekeren
gebruik simpele tabellen ter
ondersteuning van lading
zekeren

Voor wie?
Iedereen die verantwoordelijk is voor
het veilig vervoeren en vastzetten van
ladingen. Dus chauffeurs en expeditie
medewerkers. Leidinggevenden
kunnen meer inzicht te krijgen in de
problematiek waarmee hun
werknemers in de dagelijkse praktijk
mee te maken krijgen.

Duur
1 dag

Toelatingseisen
Geen.

Prijs is voor cursusjaar 2020-2021.
Prijzen zijn excl BTW

Prijs per deelnemer
€ 229,00

Waarde nascholing: 7 theorie uren.

Cursusdata en aanmelden
www.somabedrijfsopleidingen.nl
Voor informatie of vragen kunt u
contact opnemen met:
Tel: 0341-499450
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