Risico Awareness voor iedere bestuurder
Ga jij voor 0% ongevalsrisico?
Het aantal verkeersslachtoffers stijgt jaarlijks fors. Dat is een schrikbarende ontwikkeling en tegen alle
verwachtingen in. Daarom heeft BRUSECO een unieke Masterclass ontwikkeld voor bestuurders van
motorrijtuigen. We gaan daarin terug naar de basis: het vergroten van jouw risicobewustzijn. En dat
doen we heel effectief en op een unieke wijze.
Risicobewustzijn zorgt ervoor dat je veilig en risicobewust deelneemt aan de groeiende
verkeersstromen. Tegelijkertijd wil je vlot door kunnen rijden, rekening houdend met alle factoren die
invloed hebben op jouw verkeersdeelname en veiligheid.
Door deze training vergroot je effectief jouw kijktechnieken en leer je adequater reageren en meer
gebruik te maken van de ontstane posities op de weg. Hiermee rekening houdend met de wettelijke
kaders uiteraard.
De training Risico Awareness bestaat uit twee losse dagen.

Dag 1: theoretische masterclass
Tijdens deze dag worden de volgende onderwerpen behandeld:
•
•
•
•
•
•

Opfrissen van je kennis over de Wegen- en Verkeerswet (praktisch),
Wettelijke kaders,
Nieuwe voertuigen op de weg (speed-pedelec),
Afleidingen achter het stuur,
Symbolen, signalen en hulpmiddelen,
Hoe sluit ik ongevallen uit, die door mij veroorzaakt zouden kunnen worden?

Daarnaast vergroten we jouw kennis door onze ervaring te delen, opgedaan tijdens onze trainingen
Optische- en Geluidssignalen voor chauffeurs en instructeurs binnen de brandweerorganisatie. Want dat
is rijden op het hoogste niveau. Daar kun jij nu van meeprofiteren. Hoe denkt en handelt een chauffeur
die met optische- en geluidssignalen rijdt? Wat kun jij daarvan leren?
Ook wordt er gekeken naar jouw persoonlijk risicoprofiel. Daarvoor maak je een online test, waarvoor je
een aparte uitnodiging ontvangt. Als je jezelf kent weet je immers precies waar jouw risico’s liggen…

Locatie: BRUSECO in Maarssen
Tijd: 09.30 uur tot 16.30 uur. Vanaf 09.00 uur staat de koffie klaar.

Nadat je dag 1 hebt gevolgd, kun je ervoor kiezen met onze instructeur de weg op te gaan om het
geleerde uit de masterclass in de praktijk te toetsen.

Wat leer je tijdens deze praktijktraining (dag 2)?
Je neemt zelf plaats achter het stuur en gaat samen met jouw OGS+ Rijinstructeur aan het werk tijdens
deze training. Er wordt gereden op de openbare weg. Hier ga je toepassen wat je tijdens de Masterclass
hebt geleerd. Waar ligt jouw focus en waar jouw blinde vlekken? Hoe kun je jouw vaardigheden verder
uitbreiden? Het profiel dat in de eerste masterclass uit de toets naar voren is gekomen is het startpunt
voor deze praktijktraining. Je kunt de praktijktraining niet volgen als je de masterclass niet hebt gevolgd.
Wel kun je ervoor kiezen alleen de masterclass te volgen.

Applicatiedagen voor DEKRA en CCV D
Ben je gecertificeerd directiechauffeur? Meedoen aan de
Masterclass en de praktijktraining zorgt er tevens voor dat
jouw DEKRA D1 en/of CCV D1 certificaat geldig blijft. Beide
dagen zijn goedgekeurd door deze certificeringsinstellingen.
Dat is een groot voordeel! Zo zorg je niet alleen voor jouw
eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van anderen.
Je bent een professioneel bestuurder en dat draag je dan ook
uit na deze interessante tweedaagse training.

De datum van de eerstvolgende masterclass vind je in de agenda op onze website.
Wil je deelnemen? Vul onderstaand formulier in en stuur het naar info@bruseco.nl.
Heb je nog vragen? Bel dan even met Esther of Peter van de planning 088 – 27 87 300.

Aanmelding training Risico Awareness

Mijn gegevens:
Naam:

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

Adres:

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

PC en plaats:

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

Telefoonnummer:

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

E-Mail adres:

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

Handtekening:

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

De kosten voor deze training
□

Ik kom alleen naar de masterclass. Ik betaal € 225,-. Dit bedrag is inclusief lunch en de kosten
van de risicoanalyse.

□

Ik kom naar de masterclass en de praktijkdag. Ik betaal in één keer. Ik ontvang een korting en
betaal voor beide dagen in plaats van € 725,- slechts €695,-

□

Ik heb bij BRUSECO de opleiding directiechauffeur gevolgd en maak gebruik van de actie
applicatiedagen. Ik betaal een toeslag van €25,- voor de masterclass.

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.

□

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

Handtekening werkgever: …………………………………………………
Alle tarieven zijn per persoon, exclusief 2% annuleringsrisico, eventuele registratiekosten DEKRA/CCV
en overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. De opleidingen van BRUSECO zijn vrijgesteld van BTW.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar info@bruseco.nl.

Algemene voorwaarden BRUSECO Opleidingen 2019:
Artikel 1: Algemeen:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
BRUSECO :
BRUSECO BV gevestigd te Maarssen;
Opdrachtgever: De natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee BRUSECO een overeenkomst
aangaat tot het afnemen van een opleiding.
Cursist:
De natuurlijk persoon die feitelijk aan de opleiding deelneemt.
Instructeur:
Een natuurlijk persoon in dienst of verbonden aan BRUSECO die een opleiding, of
gedeelte daarvan, doceert in de ruimste zin van het woord
Opleiding:
Elke opleiding, training of cursus in de ruimste zin van het woord, die door
BRUSECO BV wordt verzorgd en aangeboden.
Cursusgeld:
Het cursusgeld bestaat: lesgeld; lunch- en dinerkosten, examengelden voor zowel
interne als externe examens en de inschrijfgelden voor Excellent.Me;
Artikel 2: Inschrijving en aanvaarding voor opleidingen:
2.1 De inschrijving voor een opleiding kan uitsluitend plaats vinden door middel van een door BRUSECO
verstrekt (digitaal) inschrijvingsformulier en geldt voor alle onderdelen van de gekozen opleiding of
training.
2.2 Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door BRUSECO nadat BRUSECO schriftelijk danwel
elektronisch deze heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als een overeenkomst en bewijs van
inschrijving.
Artikel 3: Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle aanbiedingen,
goederen en/of diensten, leveringen van welke aard dan ook en iedere overeenkomst en
rechtsbetrekking tussen BRUSECO en opdrachtgever, behoudens afwijkende afspraken tussen
partijen die zijn vastgelegd en door beiden uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.2 Deze algemene voorwaarden gelden ook tegenover opdrachtgever en cursist voor eventuele derden
die BRUSECO inschakelt voor de uitvoering van opdrachten.
3.3 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende - en
vervolgopdrachten.
3.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
3.5 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op deze
overeenkomst.
Artikel 4: Planning opleidingen
4.1 BRUSECO bepaalt op welke wijze er uitvoering wordt gegeven aan de gesloten overeenkomst tot
afname van de opleiding.
4.2 In onderling overleg met cursist en/of opdrachtgever stelt BRUSECO de planning vast van de
afgenomen opleiding, voor aanvang van de opleiding, welke schriftelijk aan cursist en/of
opdrachtgever wordt toegezonden. Van de eenmaal vastgestelde planning kan niet worden
afgeweken, tenzij er schriftelijk toestemming is verleend door BRUSECO
4.3 In uitzonderlijke gevallen kan de cursist en/of opdrachtgever, voorafgaand de opleiding BRUSECO
schriftelijk verzoeken om de opleiding door te schuiven naar een andere datum. Het is de
bevoegdheid van BRUSECO om het gedane verzoek te honoreren of af te wijzen.
Artikel 5: Uitvoering van opleidingen:
5.1 BRUSECO zal de opleidingen naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen
van goed vakmanschap ter uitvoering brengen.
5.2 BRUSECO behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering en verzorging van diens opleidingen
derden te mogen inschakelen.
Artikel 6: Facturering en betaling:
6.1 BRUSECO stuurt aan opdrachtgever separaat van of gelijk met de bevestiging van inschrijving één
of meerdere facturen over het verschuldigde cursusgeld.
6.2 Betaling door opdrachtgever vindt, zonder aftrek, korting of verrekening plaats binnen 14 dagen na
factuurdatum op een door BRUSECO aan te wijzen bankrekening.
6.3 Bij het niet tijdig betalen van de factuur door opdrachtgever, behoudt BRUSECO zich het recht voort
om de deelname van de cursist aan de opleiding per direct op te schorten.
6.4 Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, heeft BRUSECO het recht op
vergoeding van de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de dag waarop het verschuldigde bedrag
helemaal is voldaan.
6.5 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die BRUSECO maakt als
gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever, komen ten laste van opdrachtgever.
6.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
vorderingen van BRUSECO en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens BRUSECO
onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 7: Annulering en restitutie cursusgeld
7.1 Annulering van een opleiding voor aanvang dient plaats te vinden per aangetekende brief aan
BRUSECO .
7.2 Bij annulering tot 4 weken, voor aanvang van de eerste lesdag is geen lesgeld verschuldigd, maar
wel de examengelden en inschrijvingsgelden abonnement Excellent.Me.
7.3 Eventueel reeds betaalde lesgelden worden aan opdrachtgever en/of cursist gerestitueerd binnen
vier weken na annulering van de opleiding mits de cursist schriftelijk aan BRUSECO heeft kenbaar
gemaakt op welk rekeningnummer dit bedrag dient te worden bijgeschreven.
7.4 Bij annulering binnen 4 weken, voor aanvang van de eerste lesdag is het volledige cursusgeld
verschuldigd.
7.5 Na aanvang van de opleiding is er geen restitutie van het cursusgeld mogelijk voor de opleiding of
onderdelen daarvan.
7.6 De afwezigheid van een cursist bij het eerste cursusonderdeel zonder schriftelijke voorafgaande
afmelding wordt gezien als een annulering en als zodanig afgehandeld.
7.7 De opdrachtgever mag tot 15 werkdagen voor aanvang van een opleiding in de plaats van cursist
een ander voor die opleiding of training opgeven, mits die persoon aan de toelatingsvereisten voor
de opleiding of training en het eventueel af te leggen examen voldoet. BRUSECO brengt voor deze
wijziging aan de opdrachtgever administratiekosten in rekening. Naast de administratiekosten van
BRUSECO zijn in dat geval ook de extra examengelden verschuldigd, welke eveneens worden
doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8: Opschortingsrecht
8.1 Indien en zolang cursist en/of opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting die voor haar uit de met BRUSECO gesloten overeenkomst en/of daarmee
samenhangende overeenkomst(en) voortvloeit, heeft BRUSECO het recht de nakoming van haar
verplichtingen uit deze overeenkomst(en) op te schorten.
8.2 Onder de in lid 1 genoemde verplichting vallen mede omstandigheden die na de totstandkoming van
de overeenkomst goede grond geven te vrezen dat cursist en/of opdrachtgever zijn verplichtingen
niet zal nakomen, alsmede het verzoek (financiële) zekerheid te stellen en deze zekerheidsstelling
uitblijft of onvoldoende is.
Artikel 9: Examens
9.1 Examens maken onderdeel uit van de opleiding en kunnen zowel door BRUSECO zelfstandig als
door een extern exameninstituut worden afgenomen. Dit is afhankelijk van de te volgen opleiding.
9.2 Cursist en opdrachtgever accepteren bij inschrijving eveneens van toepassing zijnde (externe)
examenreglementen
9.3 BRUSECO leidt ook op voor examens welke worden afgenomen door derden en draagt zorg voor de
juiste aanmelding.
9.4 Het cursusgeld is inclusief de inschrijfgelden voor de (1e kans) af te leggen examens. Voor
herkansingexamens zijn aanvullende examengelden verschuldigd, welke door BRUSECO bij
opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht.
Artikel 10: Legitimatie en rijbewijs
10.1 Cursist is verplicht bij inschrijving juiste persoonsgegevens te verstrekken en zich te legitimeren.
10.2 Om deel te kunnen nemen aan opleidingen dient cursist in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B
en te beschikken over de rijbevoegdheid.
10.3 Tijdens het volgen van de opleiding dient cursist altijd een geldig rijbewijs bij zich te dragen en op
verzoek te kunnen tonen. Zonder het kunnen overleggen van een geldig rijbewijs B wordt de cursist
van deelname van het desbetreffende programmaonderdeel uitgesloten. Eventuele meerkosten voor
het later inhalen van een programmaonderdeel komen voor rekening van cursist.
10.4 BRUSECO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door of namens opdrachtgever en/of
cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever en/of cursist vrijwaart
BRUSECO voor schade van derden als gevolg van de door hem aan BRUSECO gegeven onjuiste
en/of onvolledige informatie.
Artikel 11: Uitval instructeurs of cursisten
11.1 Bij ziekte en/of verhindering door een instructeur zal BRUSECO indien mogelijk zorgdragen voor
gelijkwaardige vervanging.
11.2 Indien vervanging niet mogelijk is stelt BRUSECO de cursist zo spoedig mogelijk hiervan in kennis
en stelt in overleg met de cursist een alternatieve datum vast.
11.3 In geval van ziekte en/of verhindering van een instructeur heeft cursist danwel opdrachtgever geen
recht op schadevergoeding.
11.4 Bij ziekte en/of verhindering van de cursist stelt cursist en/of opdrachtgever, BRUSECO hier zo
spoedig mogelijk van in kennis. In onderling overleg stellen partijen een nieuwe aangepaste
opleidingsplanning vast.
11.5. Eventuele ontstane meerkosten ten gevolge van de uitval van cursist worden door BRUSECO
doorbelast aan opdrachtgever.,
Artikel12: Geheimhouding en exclusiviteit
12.1 BRUSECO is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de
opdracht zijn betrokken, deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem
door opdrachtgever en/of cursist ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan
verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels
BRUSECO een informatieplicht opleggen.
12.2 BRUSECO is gerechtigd de, na uitvoering van de werkzaamheden, verkregen resultaten, mits die
resultaten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of
vergelijkende doeleinden
12.3 Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid is BRUSECO niet gerechtigd de informatie die hem door
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij
werd verkregen.`
Artikel 13: Intellectuele eigendom
13.1 BRUSECO houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere rechten. Zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van BRUSECO mag niets van dit materiaal vermenigvuldigd
worden of openbaar gemaakt.
13.2 BRUSECO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij
gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever,
voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
13.3 Het is opdrachtgever en/of cursist uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen
training-, opleiding- en computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, en andere
geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te
exploiteren.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1 BRUSECO is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die de opdrachtgever en/of cursist lijdt
tijdens de tenuitvoerlegging van de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de
zijde van BRUSECO.
14.2 Artikel 14.1 is eveneens van toepassing op ingehuurde derden door BRUSECO.
14.3 Verkeersovertredingen zijn voor rekening van de bestuurder van het instructievoertuig.
Artikel 15: Klachten
Klachten met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de gegeven opleidingen door BRUSECO dienen
binnen 14 dagen schriftelijk aan BRUSECO kenbaar te worden gemaakt.
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op de overeenkomst tussen BRUSECO en cursist en/of opdrachtgever en alle daaruit
voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomst(en) tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de
in eerste instantie bevoegde rechter te Utrecht, behoudens het recht van BRUSECO om zaken voor
te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechter.

