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BHV Beroepschauffeur N112(1)   7 uren CCV   €  149,00  
(inclusief registratiekosten CCV)  

 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

Techniek en diagnose bij pech N125(1) 7 uren CCV   €  155,00  
(inclusief registratiekosten CCV)  

 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

Digitale Tachograaf N18(1)   7 uren CCV   €  149,00  
(inclusief registratiekosten CCV)  

 

  

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  
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Lading Zekeren N16(1)    7 uren CCV   €  155,00  
(inclusief registratiekosten CCV)  

 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

 

ATP Geconditioneerd Vervoer U10(1) 7 uren CCV   €  185,00  
(inclusief registratiekosten CCV)  

 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

Ergonomie & Fysieke Belasting N71(1) 7 uren CCV   €  275,00  
(inclusief registratiekosten CCV)  

 

  

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

VCA N20(1) + aansluitend examen  7 uren CCV   €  277,50  
(inclusief registratiekosten CCV én examengarantie!)  

 

maandelijks – door de weekse dagen -    Leeuwarden 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25 
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Veilig werken langs de weg N134(1)  7 uren CCV   €  185,00  
(inclusief registratiekosten CCV)  

 

 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

Communicatieve vaardigheden N46(1) 7 uren CCV   €  165,00  
(inclusief registratiekosten CCV)  

 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

Het Nieuwe Rijden met vrachtauto V01(1) 7 uren CCV   €  295,00  

Praktijktraining  
(inclusief registratiekosten CCV)  

 

SOOB-subsidie €  100,00 p.p.  

 

In de ééndaagse training ‘het nieuwe rijden met vrachtauto’ maakt 

u gebruik van een vrachtwagen van Tilstra Opleidingen. 

 

data in onderling overleg!     Leeuwarden 

(ook op zaterdagen)        

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  
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ADR Basistraining N06(2)   14 uren CCV            €  455,00 
(inclusief registratiekosten CCV én ADR examen)  

 

SOOB-subsidie €  125,00 p.p.  

 

examen op CCV locatie 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

De ADR examens worden op vrijdagmiddag, volgend aan de laatste cursusdag, op de cursuslocatie 

door het CCV afgenomen. Het ADR examen is bij de cursusprijs inbegrepen.  

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

ADR Basistraining + Tank N06(3)  21 uren CCV            €  595,00 
(inclusief registratiekosten CCV én ADR examen)  

 

SOOB-subsidie €  125,00 p.p.  

 

examen op CCV locatie 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

De ADR examens worden aansluitend aan de cursus, op de laatste cursusdag, op de cursuslocatie 

door het CCV afgenomen. Het ADR examen is bij de cursusprijs inbegrepen.  

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  
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ADR Basistraining Volledig N06(4)  28 uren CCV            €  748,00 
(inclusief registratiekosten CCV én ADR examen)  

 

SOOB-subsidie €  125,00 p.p.  

 

examen op CCV locatie 

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

De ADR examens worden aansluitend aan de cursus, op de laatste cursusdag, op de cursuslocatie 

door het CCV afgenomen. Het ADR examen is bij de cursusprijs inbegrepen.  

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

 

ADR Herhalingstraining N05(2)  14 uren CCV          vanaf €  348,00 
(inclusief registratiekosten CCV én ADR examen)  

 

SOOB-subsidie €  75,00 p.p.  

 

examen op CCV locatie      

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Toeslag examen herhalingsmodule Tank   €      64,00  (SOOB-subsidie €   90,00) 

Toeslag examen herhalingsmodule klasse 1 & 7   €   167,00  (SOOB-subsidie  € 120,00)  

 

Let op! bij Tilstra Opleidingen BV volgt u een Nederlandse ADR-training met een CCV-examen. Dit  

betekent dat u in tegenstelling tot buitenlandse ADR-trainingen wél uw volledige code 95 punten 

behaalt.      
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Heftruck ééndaagse training N50(1)  7 uren CCV   €  197,50  

Herhalingstraining 
(inclusief registratiekosten CCV én veiligheidscertificaat)  

 

SOOB-subsidie €  45,00 p.p.  

 

Maandelijks       meerdere locaties in Friesland  

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Toeslag CCV veiligheidsexamen €  35,00 p.p. (optioneel)  

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

Heftruck tweedaagse training N50(1) 14 uren CCV   €  364,00  

Beginnerstraining 
(inclusief registratiekosten CCV én veiligheidscertificaat)  

 

SOOB-subsidie €  200,00 p.p.  

 

Maandelijks       meerdere locaties in Friesland  

data in overleg      In-company trainingen door heel Nederland! 

 

Toeslag CCV veiligheidsexamen €  35,00 p.p. (optioneel)  

 

Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25  

 

 

Fiscaal voordeel 
Moet u zelf uw nascholing betalen? Dan is het goed te weten dat studiekosten boven               

€  250,00 aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. Zo ‘betaalt’ de fiscus tenminste 

35% mee aan studiekosten! Lees de voorwaarden op de website van de belastingdienst.  
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Interesse? Meldt u aan via opleidingen@tilstra.nl of bel 058 – 82 000 25 

 

 

Algemeen 
 Bovengenoemde prijzen zijn all-in, per persoon en exclusief 21% BTW 

 Het gebruik van lesmaterialen én de registratiekosten CCV (code 95) zijn bij de prijs 

inbegrepen. Dit geldt tevens voor certificaten, pasjes of examengelden daar waar van 

toepassing 

 Bij een training op ons opleidingscentrum zijn koffie, thee en een uitgebreide lunch 

inbegrepen  

 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Tilstra 

Opleidingen BV, laatste versie, van toepassing 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Algemene voorwaarden 
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Tilstra Opleidingen BV, laatste versie, van 
toepassing. Deze voorwaarden kunt u bekijken op www.mijnopleider.com. Op verzoek kunnen wij u onze algemene 
voorwaarden ook per post toesturen. Voorwaarden van derden worden door ons nadrukkelijk verworpen. Betalingen zijn 
strikt netto en dienen voorafgaand aan de cursus te zijn voldaan. Tilstra Opleidingen BV houdt zich het recht voor éénzijdig 
cursusdata te verplaatsen.  
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