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BASIS/HERHALING
Basis bedrijfshulpverlener € 19,90

Herhaling bedrijfshulpverlener € 11,90

Basis bhv bij werken met kinderen*  € 29,90

* Dit is een combinatie van eerste hulp bij werken met kinderen, brandbestrijding en ontruiming

Herhaling bhv bij werken met kinderen* € 15,90

* Dit is een combinatie van eerste hulp bij werken met kinderen, brandbestrijding en ontruiming

LOSSE MODULES
Eerste hulp bij werken met kinderen € 22,90

Herhaling eerste hulp bij werken met kinderen € 12,50

Basis bhv brandbestrijding € 9,50

Herhaling bhv brandbestrijding € 9,00

Basis bhv ontruiming € 9,50

Herhaling bhv ontruiming € 9,00

Basis bhv brandbestrijding en ontruiming € 14,00

Herhaling bhv brandbestrijding en ontruiming € 10,25

Basis bhv spoedeisende eerste hulp € 9,50

Herhaling bhv spoedeisende eerste hulp € 9,00

Basis bhv niet-spoedeisende eerste hulp € 9,50

Herhaling bhv niet-spoedeisende eerste hulp € 9,00

Basis bhv eerste hulp € 14,00

Herhaling bhv eerste hulp € 10,25
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BASIS/HERHALING ENGELSTALIG
Basic emergency response officer € 29,90

Basis bedrijfshulpverlener

Refresher emergency response officer € 17,50

Herhaling bedrijfshulpverlener

LOSSE MODULES ENGELSTALIG
Basic ERO firefighting € 12,50

Basis bhv brandbestrijding

Basic ERO evacuation € 12,50

Basis bhv ontruiming

Basic ERO firefighting and evacuation € 20,00

Basis bhv brandbestrijding en ontruiming

Refresher ERO firefighting and evacuation € 15,50 

Herhaling bhv brandbestrijding en ontruiming

Basic ERO emergency first aid € 12,50

Basis bhv spoedeisende eerste hulp

Basic ERO non-emergency first aid € 12,50

Basis bhv niet-spoedeisende eerste hulp

Basic ERO first aid € 20,00

Basis bhv eerste hulp

Refresher ERO first aid € 15,50

Herhaling bhv eerste hulp

Uitgaven bedrijfshulpverlening
Basiscursus bedrijfshulpverlener €  15,50

Basiscursus bedrijfshulpverlener brandbestrijding en ontruiming €  11,50

Eerste hulp bij werken met kinderen €  17,95

Eerste hulp bij werken met kinderen & basiscursus bhv brandbestrijding en ontruiming €  24,50

Bedrijfshulpverlening in de OK €  6,85

Onafhankelijke adembescherming voor de bhv €  19,50

Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie €  20,75

Coördinator/hoofd bedrijfshulpverlening €  44,50

Leerstofpakket coördinator/hoofd bedrijfshulpverlening (met diverse uitgaven en usb) €  115,00

Kleine blustoestellen €  3,50

Handleiding omgaan met alarmmeldingen €  13,25

Omgaan met bommeldingen €  5,50

Ploegleider bedrijfshulpverlening €  14,90

Preventiemedewerker €  14,90
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Engelstalige uitgaven bedrijfshulpverlening
Basic training emergency response officer €  25,50

Leerstof opleiding NIBHV-instructeur
Instructeurspakket eerste hulp €  83,50

Instructeurspakket brandbestrijding en ontruiming €  79,50

Instructiematerialen
Instructiekaarten brandbestrijding €  21,40

Instructiekaarten eerste hulp €  24,95

Set instructiekaarten brandbestrijding en eerste hulp €  38,90

PowerPointpresentatie basiscursus bedrijfshulpverlener (usb) €  24,50

Powerpointpresentatie eerste hulp bij werken met kinderen (usb) €  37,75

PowerPointpresentatie onafhankelijke adembescherming voor de bhv (usb) €  37,75

PowerPointpresentatie beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (usb) €  37,75

Powerpointpresentatie coördinator/hoofd bedrijfshulpverlening (usb) €  84,00

PowerPointpresentatie ploegleider bhv (usb) €  37,75

Powerpointpresentatie preventiemedewerker (usb) €  37,75

Engelstalige instructiematerialen bedrijfshulpverlening
PowerPointpresentatie emergency response officer (usb) €  76,45

PowerPointpresentatie teamleader emergency response team (usb) €  76,45

VCA uitgaven
Basisveiligheid VCA €  23,95

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA €  39,90

Instructiematerialen VCA
PowerPointpresentatie Basisveiligheid VCA (usb) €  37,35

PowerPointpresentatie voor operationeel leidinggevenden VCA (usb) €  37,35

Kennisdocumenten
Bhv als veiligheidsmotor €  7,50

Werkwijzer bedrijfsnoodorganisatie €  29,95

Kennisdocument Bewust omgaan met (brand-)risico’s €  49,95

Wegwijzer BHV €  9,95

Uitgaven first responder bedrijfsnoodorganisatie
Incidentbestrijding atmosferische tanks €  29,95

Optreden bij productontsnappingen €  29,95

Onafhankelijke ademluchtdrager €  39,95

Vloeistofbrandbestrijding en inzet blusschuim €  29,95

Incidentbestrijding bij branden in een industriële omgeving €  39,95

Chemicaliënpakdrager €  29,95

Staffelkorting:
100 stuks per order per artikel 3%

250 stuks per order per artikel 5%

500 stuks per order per artikel 10%
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