
 

 

BRUSECO Masterclass Security Awareness I 

 

Als eerste opleider voor directiechauffeurs in Nederland biedt BRUSECO een unieke Masterclass aan 

voor directiechauffeurs en direct betrokkenen rondom de VIP. Speciaal voor deze doelgroep van 

vertrouwenspersonen heeft BRUSECO de masterclass Security Awareness I ontwikkeld waarbij het 

onderwerp cyber security uitgebreid aan de orde komt. 

 

 We leven in een tijd, waarin we vrijwel continu verbonden 

zijn met internet. Op veel apparaten bewaren wij waardevolle 

en vertrouwelijke informatie. Niet alleen onze vakantiefoto’s 

maar ook werkopdrachten, instructies, zelfs kopieën van ons 

legitimatiebewijs en andere vertrouwelijke documenten staan 

online. Ook informatie van onze VIPS ontvangen wij via de 

email of werkinstructies.  

 

Dit vraagt om extra veiligheid van die data. Als deze data in verkeerde handen komen 

(privéadressen, kentekens, codes voor garages en privé-vertrekken) dan worden alle standaard 

veiligheidsprocedures omzeild. Dat mag niet gebeuren. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 50% van 

de chauffeurs zich niet bewust is van dit risico. Daarom biedt BRUSECO deze Masterclass Security 

Awareness I aan. Alle directiechauffeurs in Nederland zouden deze masterclass moeten volgen! 

 

Deze training is ook zeer geschikt voor Personal Assistents, managers en directeuren.  

 

U volgt de masterclass Security Awareness I al voor € 275,-  

Voor de pilot op 12 oktober a.s. betaalt u slechts € 125,-! 

 

De masterclass wordt gegeven door een ervaren trainer, duurt een hele dag (8 uur) en vindt plaats 

op het kantoor van BRUSECO in Maarssen. De kosten van de masterclass zijn inclusief koffie, thee en 

lunch. De training begint om 9.30 uur en duurt tot 17.00 uur.  

 

Deze masterclass wordt alleen gegeven bij een minimale aanmelding van 8 personen. 



 

 

Inschrijving masterclass Security Awareness I 

Ja, ik wil graag deelnemen aan deze masterclass. 

Neem contact met mij op om een datum in te plannen.  

 

Duur : van 09:30 tot 17:30 uur 

Waar  : BRUSECO kantoor in Maarssen. 

 

Mijn gegevens: 

Naam:  .............................................................. 

Adres:  .............................................................. 

PC en plaats: .............................................................. 

Telefoonnummer: .............................................................. 

E-mailadres:  .............................................................. 

BSN nummer: .................................. Geboortedatum: ........................... 

 

Handtekening: .............................................................. 

 

De kosten voor deze masterclass bedragen €275,- 

□ Ik kom op woensdag 12 oktober naar de pilotbijeenkomst. Ik betaal €125,- , inclusief lunch. 

 

Hoe betaalt u?  

□ Ik ontvang een factuur en maak de deelnamekosten minimaal 2 weken voor aanvang van de 

masterclass over op het rekeningnummer van BRUSECO. (Graag o.v.v. masterclass SA1) 

□ Mijn werkgever betaalt deze masterclass. U kunt de factuur versturen aan:  

 ................................................................................................................  

 Mailadres: ....................................................................................................  

 

Alle tarieven zijn per persoon, exclusief 2% annuleringsrisico en overeenkomstig met onze leveringsvoorwaarden.  

De opleidingen van BRUSECO zijn vrijgesteld van BTW. 

 

 

Stuur het volledig ingevulde formulier naar: 

BRUSECO, t.a.v. registratie opleidingen, Postbus 1200, 3600 BE Maarssen. 

Of fax het naar 088 – 2787 333. Scannen en per email toesturen kan ook: info@bruseco.nl 

mailto:info@bruseco.nl

