Bevrijden uit liften



Bevrijden van liftpassagiers is belangrijk voor organisaties die liften
hebben in hun panden. Vaak worden liften op een verkeerde wijze
behandeld wanneer liftpassagiers bevrijd moeten worden. Hierdoor
kunnen grote schades ontstaan. Deze training behandelt de verschillende typen liften en bijbehorende werkmethoden om liftpassagiers op een
goede en veilige manier zonder schade uit een lift te halen.



De cursus
De cursus bestaat uit een online theoriegedeelte en een halfdaagse
praktijksessie. Kandidaten leren de verschillende typen liften te herkennen,
het probleem te analyseren en de juiste stappen te nemen. In de praktijksessie wordt gewerkt met alle lifttypen die ook in de theoriemodule zijn
behandeld. Kandidaten leren de werkmethoden toe te passen zodat zij
veilig liftpassagiers kunnen bevrijden.



Voor wie is dit pakket bestemd
De training is bestemd voor huismeesters, opzichters, toezichthouders, beveiligingsmedewerkers, bedrijfshulpverleners bij Verenigingen
van Eigenaren, Woningcorporaties, Brandweerkorpsen en Technische
diensten van zorginstellingen en winkels.
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Praktijksessie
TÜV Nederland verzorgt ook de praktijksessie. De trainers van TÜV Nederland hebben
ruime ervaring met het lesgeven aan personen die liftpassagiers uit liften moeten halen.
Hiervoor is bijvoorbeeld bij KONE een mooie praktijkruimte met de allernieuwste liften
ingericht.
De praktijksessie duurt een halve dag. Onderwerpen zijn:
Vragen naar aanleiding van online theoriemodules
Toepassen van de werkmethoden op verschillende typen liften
Behandelen van praktijksituaties en knelpunten
Conclusies & tips
Evaluatie & “lessons learned”

Hoe werkt het?
Ga naar de website bevrijdenuitliftendirect.nl om kandidaten aan te melden en maak
een keuze uit de kalender voor de praktijksessie (organisaties die een eigen Academy
hebben van PlusPort kunnen via de academy de training&praktijksessie boeken)
Kandidaten ontvangen direct inloggegevens voor de online trainingsmodules en een
bevestiging voor de praktijksessie
De kandidaat volgt de online training en de cursus wordt afgesloten met een praktijksessie
De kandidaat ontvangt een certificaat.

Het merk Bevrijdenuitliftendirect werd door PlusPort B.V. in samenwerking met KONE en
TÜV Nederland gelanceerd.
PlusPort B.V. ontwikkelt en distribueert online trainingen en academy software via internet
voor haar nationale en internationale klanten en cursisten. PlusPort is marktleider op het
gebied van veiligheidstrainingen.
KONE is een van 's werelds grootste producenten van liften en is marktleider in Nederland
in liften en roltrappen. KONE ontwerpt, ontwikkelt, installeert en onderhoudt liften en roltrappen.
TÜV Nederland bevordert de veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en leefomgeving met
certificering, keuring, inspectie, CE-markering en training. TÜV Nederland is geaccrediteerd voor
het beoordelen van producten, managementsystemen en het uitvoeren van inspectie en
keuring door de Raad voor Accreditatie.

Kosten per kandidaat
-

Online trainingsmodules,
oefentoetsen, handboek en
theorie-examen
Halfdaagse praktijksessie
Certificaat

€295,- exclusief BTW



Incompany
Wilt u de praktijksessie liever op uw eigen locatie in plaats van Den Haag?
Dat kan, al dan niet met een aangepaste inhoud.
Huur
Wilt u het pakket huren voor al uw medewerkers? U huurt het pakket voor een
periode van 3 jaar. Een voorbeeld: u heeft 100 medewerkers: de kosten per jaar bedragen
€ 3.900,- excl. BTW. Huren kan alleen in combinatie met afname van praktijksessies.


Wilt u meer informatie?



Bel dan met PlusPort BV: +31 070 322 90 90 of
mail naar sales@plusport.com


PlusPort B.V.

Gevers Deynootweg 61
2586 BJ Den Haag
Nederland

