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Uw veiligheid, ons doel! 

 
Dag 1 Training    : U45 Vakbekwaamheid chauffeur met E-learning 
Module     : Module 1 Professionele verkeersdeelname en actuele kennis 
       Module 4 Veiligheid tijdens het werk, leefstijl en gezondheid  
Uitvoeringsvariant    : 4 uur E-learning per module + 3 uur klassikaal theorie per module 
Nascholingswaarde   : 7 uur theorie per module 
Trainingstijden    : Module 1 08:00  -  11:00 uur   
       Lunch   11:00  -  11:30 uur 
       Module 4 11:30  -  14:30 uur 
Trainingslocatie    : Trainingscentrum NIV, Nijkerkerweg 121, Barneveld 
 
Dag 2 Training    : W07 Veilig werken met de vrachtauto 
Uitvoeringsvariant    : Groepsgewijs 
Nascholingswaarde   : 7 uur praktijk 
Trainingstijden    : 08:00  -  16:00 uur 
Trainingslocatie    : Trainingscentrum NIV, Nijkerkerweg 121, Barneveld 
  
Dag 3 Training    : U22 Baantraining  
Uitvoeringsvariant    : Groepsgewijs 
Nascholingswaarde   : 7 uur theorie  
Trainingstijden    : 08:00  -  16:00 uur 
Trainingslocatie    : Trainingscentrum NIV, Nijkerkerweg 121, Barneveld 
 
Dag 4 Training    : U45-2 Vakbekwaamheid chauffeur met E-learning 
Module     : Module 5 Laden & Lossen, Rijden & Rusten, Digitale Tachograaf 
Uitvoeringsvariant    : 4 uur E-learning per module + 3 uur klassikaal theorie per module 
Nascholingswaarde   : 7 uur theorie per module 
Trainingstijden    : Module 5 08:00  -  11:00 uur   
Trainingslocatie    : Trainingscentrum NIV, Nijkerkerweg 121, Barneveld 
 
Opmerkingen:  
Op de trainingsdagen 1, 2 en 3 is een broodjeslunch inbegrepen.  
Gedurende de training kunt u gebruik maken van onze koffie– en thee faciliteiten.  
Een certificaat van de genoemde trainingen is eveneens inbegrepen.  
 
CCV aanmeldkosten à € 22,50 per training/module zijn exclusief, en worden per training/module berekend.  
Deze aanbieding is op basis van beschikbaarheid via open inschrijving en geldig tot 31 augustus 2022, de volg-
orde van training kan wijzigen. 
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Annulering/ Wijziging 
Annuleringen/ wijzigingen worden zowel schriftelijk als telefonisch geaccepteerd. Voor al onze producten geldt 
een bedenktermijn van 7 dagen na ondertekening. Daarna zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd 
per deelnemer: 
− Vanaf de datum van boeking tot 60 dagen voor aanvang van de training € 25,-; 
− Vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang van de training: 75% van het cursusgeld; 
− Vanaf 30 dagen tot aanvang van de training: 100% van het cursusgeld. 
 
Deze annuleringskosten zijn overgenomen uit de Algemene Voorwaarden, welke op deze overeenkomst van 
toepassing zijn.  
 
Wij zullen met plezier de grootste zorg aan uw opdracht besteden en danken u dan ook hartelijk voor het in 
ons gestelde vertrouwen. 
 
Akkoordverklaring 
Wij vragen u bij akkoord op ons scholingsvoorstel deze akkoordverklaring getekend retour te sturen naar  
planning@niv.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid  
 
 
 
Jan van Harskamp       Voor akkoord  
Sales Manager       Naam:     
         
         Datum ondertekening: …………………………………………… 
 
 
 
 
Bijlagen 
− Privacyverklaring 
− Checklist Code—95 & CCV voorwaarden 
− Algemene voorwaarden 
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Privacyverklaring 
 
Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy 
Wij nemen uw privacy serieus en gaan zorgvuldig met de persoonlijke informatie om. Dit privacy beleid verteld 
hoe wij dat doen. Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Bel ons dan 0342-424357 
 
Het verstrekken van gegevens is niet verplicht. 
Ons uitgangspunt is dat het verstekken van persoonsgegevens niet verplicht is. U heeft altijd zelf de keuze of u 
persoonsgegevens wilt verstrekken. In het geval van het registeren van deelnemers voor de nascholing code 
95 of het aanvragen van Soobsubsidie is het noodzakelijk dat we de benodigde gegevens van de deelnemers 
ontvangen. We vragen dan alleen om de noodzakelijke gegevens. 
 
Gebruik van uw gegevens. 
De door u verstrekte gegevens gebruiken wij alleen voor de correspondentie tussen u en ons (het NIV), De 
gegevens van de deelnemers voor de nascholing code 95 worden alleen gebruikt voor de registratie bij het 
CCV. Het CBR gebruikt hiervoor een beveiligd portaal waarop alleen doormiddel van de juiste inloggegevens de 
trainingen en deelnemers kunnen worden geregistreerd. Dit geldt eveneens voor de subsidieaanvragen op het 
SOOBsubsidiepunt.nl en de aanvragen voor het VCA examen. 
 
Opslag van uw gegevens. 
De verzamelde gegevens slaan we op in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd, de 
gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden.  
 
Wijzigen van uw gegevens. 
U heeft het recht op inzicht in uw gegevens en om u gegevens te laten verwijderen uit ons relatiebeheersys-
teem. Uw gegevens blijven gedurende de relatie bewaard.  
 
Verwerkingsovereenkomsten. 
Voor het verwerken van gegevens door Partners in opdracht van het  NIV zijn er verwerkersovereenkomsten 
gesloten met deze Partners. Hiermee voldoen we aan de verantwoordingsplicht van de AVG.  

Procedure voor het verwijderen van persoonsgegevens. 
De aanvraag altijd per email naar info@niv.nl  
Het NIV zal de aanvraag binnen 1 maand na de ontvangst van de aanvraag behandelen. 
De gegevens worden uit de klantenmap  en Unit4 relatiebeheer verwijderd en indien aanwezig uit de lade met 
deelnemer gegevens verwijderd. Na het verwijderen wordt dit bevestigd aan de aanvrager. Indien de gegevens 
gedeeld zijn met een van de bedrijven waar een verwerkersovereenkomst mee gesloten is wordt het verzoek 
doorgestuurd naar het desbetreffende bedrijf.  
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Checklist Code 95  
 
Onderstaande lijst kunt u gebruiken om na te gaan of u alles heeft gedaan om er voor te zorgen dat de cursus 
in het kader van Code 95 (de verplichte nascholing vrachtwagenchauffeurs) verzorgd kan worden.  
-  minimaal 5 kalenderdagen voor aanvang cursus locatie aan NIV doorgeven.  
-  minimaal 5 kalenderdagen voor aanvang cursus cursistgegevens (naam, geboortedatum, burgerservice
 nummer (BSN) en deelname op welke cursusdatum) aan NIV doorgeven, middels reeds ontvangen  Excel
 -lijst.  
-  cursisten informeren over legitimatieplicht (geldig legitimatiebewijs) ten tijden van de cursus.  
-  cursisten informeren over indeling (lestijden) van de cursusdag. Deze staat vast.  
 
CCV Voorwaarden  
Hierbij een overzicht van de belangrijkste spelregels waaraan NIV en haar leden/klanten zich dienen te houden 
ten tijde van een cursus in het kader van Code 95.  
-  Cursus moet door NIV bij het CCV zijn gecertificeerd  
-  Cursuslocatie moet hiervoor ingericht zijn. Dit betekent voldoende ruimte, ruimte mag  tijdens de cursus 
 niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook dient de lokaliteit te voldoen aan de wettelijke veilig-
 heidsvoorschriften (bijv. rookvrij en nooduitgang). Tevens mag in het gebouw geen geluid worden  
 voort gebracht dat hinder oplevert voor de cursisten.  
-  Cursusdagen mogen plaatsvinden op:  
 maandag t/m vrijdag 07.00-22.00 uur en zaterdag van 07.00-18.00 uur  
 op zondagen en landelijke feestdagen (met uitzondering van 5 mei en Goede vrijdag) mogen er geen 
 nascholingscursussen plaatsvinden.  
-  Cursus, cursusdatum, cursuslocatie en cursistgegevens dienen minimaal 5 kalenderdagen voor aanvang 
 van de cursus worden aangemeld in het systeem van CCV/CBR (hierna TOP genoemd). Wijziging van 
 cursistgegevens kunnen maximaal 3 dagen voor aanvangen worden doorgegeven.  
-  Tijdens de cursus dient de cursist in het bezit te zijn van geldig legitimatiebewijs. Als tijdens de cursus
 dag (praktijktraining) gereden wordt op de openbare weg moet een geldig rijbewijs voor de betreffende 
 categorie (C/CE) worden getoond.  
-  Indien een cursist geen geldig legitimatiebewijs/rijbewijs kan tonen, wordt deze binnen dertig minuten 
 na aanvang van de cursus in het TOP systeem afgemeld als niet verschenen. Dit betekent dat gevolgde 
 zeven uur van die dag niet wordt bijgeschreven op naam van de cursist.  
-  Indien een cursist te laat komt (meer dan 30 minuten) wordt deze afgemeld in het TOP systeem en wor-
 den de zeven uur van die dag niet bijgeschreven op naam van de cursist.  
-  Cursusinhoud en het maximaal aantal cursisten mag niet afwijken van de wijze waarop de cursus gecer-
 tificeerd is bij het CCV.  
-  Cursusdag duurt acht uur inclusief 1 uur pauze.  
-  Het is niet toegestaan dat de cursist tijdens de nascholingscursus productief is (‘on the job’ is niet toe
 gestaan).  
-  Bij praktijktraining moet het startpunt hetzelfde zijn als het eindpunt. Deze locatie wordt opgegeven bij 
 het aanmelden in TOP.  
-  Cursisten tekenen aan het begin en aan het einde van de training de CCV presentielijst.  
-  CCV neemt regelmatig een steekproef op cursuslocatie. De locatie en het lokaal dienen daartoe altijd 
 toegankelijk te zijn voor een controleur van het CCV. Indien de controleur ter plaatse niemand kan  be-
 reiken / treffen leidt dit tot een boete en afkeuring van de cursus. Er worden dan geen code 95 uren ge-
 registreerd.  
 
 Voor het volledige overzicht verwijzen wij u naar www.cbr.nl.  
 

Wijzigingen voorbehouden, januari 2017 
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Algemene voorwaarden van het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid  

 
 

 

1. Toepasselijkheid  

  

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze 

overeenkomsten, aanbiedingen en de totstandkoming ervan, gesloten tussen 

het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid en opdrachtgever / 

deelnemer, inzake een NIV verkeersveiligheidstraining of andere training c.q. 

cursus  

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

 NIV:  het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid.  

Contractant: degene die voor zichzelf en / of anderen met het NIV een 

overeenkomst sluit betreffende een training c.q. cursus dan wel 

een training c.q. cursus inkoopt bij het NIV.  

Deelnemer: degene die deelneemt aan een training of cursus; dit kan zijn 

degene die zelf heeft geboekt, degene voor wie is geboekt en die 

boeking heeft geaccepteerd of degene die op de grond van 

vervanging deelneemt.  

Training: alle verkeersveiligheidstrainingen en / of cursussen die door het NIV 

worden aangeboden.  

  

2. Prijs  

  

Al onze offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend. De genoemde prijzen in 

folders en documentatie kunnen wijzigen als gevolg van (tussentijdse) 

prijsstijgingen.  

  

3. Gebruik lesmaterialen en documentatie  

  

De contractant / deelnemer verplicht zich het eigendomsrecht van de 

lesplannen, leerstof en documentatie te respecteren. Het is de contractant / 

deelnemer verboden de verkregen informatie te vermenigvuldigen, te 

kopiëren of op welke wijze dan ook te vermeerderen en te gebruiken zonder 

voorafgaande verkregen toestemming van het NIV.  

  

4. Reserveringen en aanmeldingen  

  

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het 

aanbod van het NIV door de contractant / deelnemer.  

4.2. Een overeenkomst die betrekking heeft op de deelname aan een training of 

cursus kan mondeling, telefonisch, via internet / email of schriftelijk worden 

gesloten.  

4.3. Het NIV stuurt een bevestiging van de overeenkomst aan de contractant, 

tenzij anders vermeld. De bevestiging vermeldt de plaats, de datum en de tijd 

van de training, het aantal deelnemers waarvoor de contractant de 

overeenkomst sluit en eventuele andere bijzonderheden. Bij de bevestiging 

ontvangt de contractant / deelnemer een factuur en routebeschrijving. Na de 

bevestiging volgt een betalingsverplichting.  

4.4. Degene die (mede) namens of ten behoeve van een ander boekt, is 

(hoofdelijk) aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst 

voortvloeien en staat er voor in dat de ander alle verplichtingen kent en 

nakomt die voortvloeien uit de overeenkomst en voldoet aan de gestelde 

voorwaarden.  

  

5. Betaling van de training / cursus  

  

5.1. Alle facturen moeten uiterlijk 14 dagen na datum factuur, maar voor aanvang 

van de training of cursus, betaald zijn, tenzij de factuur uitdrukkelijk een 

andere betalingstermijn vermeldt dan wel een andere betalingstermijn is 

overeengekomen.  

5.2. Indien de betaling niet voor aanvang van de training door het NIV is 

ontvangen, is het NIV gerechtigd deelname aan de betreffende training te 

weigeren. De betalingsverplichting van de contractant blijft echter ongewijzigd 

bestaan.  

5.3. Annuleringskosten dienen uiterlijk binnen 10 dagen na de annulering betaald 

te zijn.  

5.4. Indien niet of niet tijdig aan een geldige verplichting jegens het NIV wordt 

voldaan, maakt het NIV aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente. 

Bovendien kan het NIV betaling vorderen van alle buitengerechtelijke 

incassokosten van minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een 

minimum van € 50,00.  

5.5. Het NIV geeft vorderingen die niet binnen de overeengekomen factuurdatum 

zijn voldaan uit handen aan een incassobureau. De extra kosten die hiermee 

gepaard gaan zijn voor rekening van de contractant / deelnemer.  

  

6. Annulering door contractant / deelnemer  

  

6.1. Bij annulering zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd per 

(annulerende) deelnemer:  

- vanaf de datum van boeking tot 60 dagen voor aanvang van de training         

€ 25,00;  

- vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang van de training: 75% van het 

cursusgeld;  

- vanaf 30 dagen tot aanvang van de training: 100% van het cursusgeld.  

6.2. Het niet verschijnen op de training zonder voorafgaande annulering wordt 

gelijkgesteld aan annulering op de dag van de training.  

  

7. Wijziging en annulering door het NIV  

  

7.1. Het NIV kan in geval van zwaarwegende omstandigheden wijzigingen in de 

overeengekomen datum, tijd of plaats van de training aanbrengen dan wel de 

training annuleren. Bijvoorbeeld in het geval van onvoldoende aanmeldingen, 

zulks ter beoordeling van het NIV  

7.2. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als 

gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht bij werkstaking,  

 

 

weersomstandigheden (strenge vorst, ijzel, sneeuw, zware storm), stroomstoringen en/of 

tekort aan watercapaciteit, ziekte, oorlog of natuurrampen, overschrijding van de levertijd 

door toeleveranciers van zaken of diensten, transportproblemen ten gevolge van een 

tekort aan transportmiddelen of overheidsmaatregelen. Als de overmachtsituatie langer 

dan 30 dagen heeft  

geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te 

beëindigen. Het deel van de opdracht dat reeds is gepresteerd, wordt dan naar 

verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.   

  

7.3. Het NIV kan in geval van onvoldoende aanmeldingen zoals vermeld in artikel 7.1, 

uitsluitend tot 2 dagen voor aanvang van de training annuleren. Wijzigingen en 

annuleringen worden de contractant zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch 

meegedeeld. Indien de contractant (mede) voor anderen heeft geboekt dient hij in deze 

anderen te informeren. Indien de wijzigingen en annuleringen voor de contractant in alle 

redelijkheid niet acceptabel zijn biedt het NIV voorzover dit mogelijk is en binnen een 

redelijke termijn een alternatief aan. Indien het niet mogelijk is een alternatief aan te 

bieden dan wel het aangeboden alternatief redelijkerwijze niet acceptabel is, restitueert 

het NIV terstond aan de contractant het reeds betaalde cursusgeld. Het NIV is in geen 

geval rente en / of schadevergoeding verschuldigd.  

  

8. Wijziging door contractant / deelnemer  

  

8.1. De contractant heeft het recht wijziging van de overeenkomst te verlangen voorzover 

deze uitvoerbaar is, dit ter beoordeling van het NIV. Bij wijzigingen op verzoek van de 

contractant / deelnemer is per deelnemer verschuldigd, indien het verzoek plaatsvindt:  

- binnen 24 uren na de boeking dan wel 5 weken voor aanvang van de training: geen 

kosten  

- in de periode van 5 weken tot 15 dagen voor de aanvang van de training: €25,00; - 

 vanaf 6 dagen tot 1 dag voor aanvang van de training: 65% van het 

cursusgeld; -  vanaf 1 dag voor en op de dag van de training 100% van het 

cursusgeld.  

  

9. Vervanging deelnemer  

  

9.1. Indien een deelnemer verhinderd is aan de training deel te nemen, kan deze op verzoek 

van de contractant worden vervangen door een ander onder de volgende voorwaarden:  

- de contractant overhandigt de nieuwe deelnemer de uitnodiging / bevestiging en deze 

algemene voorwaarden  

- de nieuwe deelnemer krijgt van het NIV geen uitnodiging c.q. bevestiging.  

- De contractant blijft jegens het NIV volledig aansprakelijk voor de betaling van de 

cursusgelden en eventuele kosten en staat er voor in dat de nieuwe deelnemer alle 

verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst nakomt en voldoet aan de 

gestelde voorwaarden.  

9.2. Het verzoek tot vervanging wordt uiterlijk een week voor de training schriftelijk of 

telefonisch door de contractant aan het NIV doorgegeven.  

  

10. Voorwaarden voor deelname  

  

10.1. Voor deelname aan een training gelden de volgende voorwaarden: De deelnemer:  

- moet in het bezit zijn van een geldig en wettelijk voorgeschreven rijbewijs van de 

categorie vereist voor het voertuig waarin tijdens de training wordt gereden, tenzij daar 

uitdrukkelijk van kan worden afgeweken volgens de voorwaarden van het NIV;  

- mag geen ontzeggingen van de rijbevoegdheid hebben  

- mag absoluut niet onder invloed zijn en mag voor of tijdens de training absoluut geen 

gebruik maken van alcoholhoudende drank of enige andere stof waarvan hij weet of 

kan vermoeden dat dit de rijvaardigheid negatief beïnvloedt;  

- dient zich te houden aan alle instructies van NIV instructeurs / personeel;  

- dient zich te houden aan alle regels en (veiligheids) voorschriften van het NIV welke 

van toepassing zijn op het verkeersoefenterrein;  

- dient zich tijdens de training te houden aan de in Nederland geldende verkeersregels.  

10.2. Indien wordt deelgenomen met een niet door het NIV ter beschikking gesteld voertuig 

staat de deelnemer er voor in dat dit voertuig:  

- overeenkomstig de wettelijke bepalingen verzekerd is en het gebruik van het voertuig 

voor test- en trainingsritten niet in de verzekeringsvoorwaarden is uitgesloten (de 

deelnemer dient dit vooraf expliciet bij de verzekeringsmaatschappij na te vragen);  

- voldoet aan de wettelijke voorgeschreven veiligheid- en inrichtingseisen.  

10.3. Indien niet wordt voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen 

heeft het NIV het recht de deelnemer niet tot de training toe te laten danwel hem verdere 

deelname te ontzeggen of (in geval van overtreding van 10.2) het gebruik van het onder 

10.2 bedoelde voertuig te verbieden, zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op 

enige restitutie van het cursusgeld.  

  

11. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij schade of ongeval  

  

11.1. De deelnemer is tijdens de training te allen tijde zelf als juridisch bestuurder 

verantwoordelijk voor zijn (verkeers-)gedrag en de consequenties daarvan.  

11.2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is het NIV nimmer aansprakelijk voor het, voor, tijdens 

of na de training ontstaan van enige (directe of indirecte) schade, zoals aan bezittingen 

van deelnemers en/of door deelnemers en/of aan/van derden tijdens de cursus 

opgelopen letsel, behoudens de wettelijke dwingende bepalingen aangaande 

aansprakelijkheid.  

  

12. Toepasselijk recht  

  

12.1. Op al onze overeenkomsten en aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing.  

12.2. Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons 

aangegane overeenkomsten en diensten worden voorgelegd door de bevoegde rechter in 

onze plaats van vestiging.  

 
Het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid is ingeschreven bij de Kamer van                                                                                     

Koophandel Oost Nederland onder nummer 8081838.   


