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  Brandbeveiliging    Heff en & hijsen    Veiligheidsmiddelen    Off shore    OpleidingenService Supplier

AquaSafety traint en schoolt werknemers 
op een begrijpelijke en professionele 
manier. Want uw veiligheid is onze passie!

Maatwerk
Door onze opleidingen in overleg met 
u aan te laten sluiten op uw bedrijfs-
omstandigheden zijn we in staat het 
beste uit uw werknemers te halen

Op basis van uw vraag wordt
• De lesstof aangepast op uw specifi eke 

werksituatie en het gewenste niveau
• Een jaarprogramma opgesteld rond de 

afgesproken thema’s

• Het opleidingsprogamma jaarlijks 
geëvalueerd en indien nodig aangepast 
en bijgesteld

Kies daarom ook voor de kwaliteit van
onze erkende veiligheidsopleidingen. 

Onze opleidingen
Bij AquaSafety kunt u terecht voor de 
volgende veiligheidsopleidingen: 
• BHV (bedrijfshulpverlener)
• Ploegleider (BHV)
• Adembescherming (BHV)
• Ontruimingsoefeningen (BHV)
• Oefenen met kleine blusmiddelen
• EHBO opleidingen
• Bediening AED
• VCA cursussen
• Safety training (op maat)
• Veilig werken met de verreiker
• Veilig werken met een hoogwerker
• Veilig werken met een heftruck

• Veilig hijsen
• Werken op hoogte
• MVK/HVK
• H2S
• Gasmeten OX, EX & TOX
• KAM coördinator
• Buitenwacht/Mangatwacht/ 

Brandwacht

Bedrijfshulpverlening
Heeft u één of meer werknemers in 
dienst? Dan is BHV een verplicht onder-
deel binnen uw onderneming. Blussen, 
ontruimen, reanimeren, AED bedienen, 
verbinden: het BHV-team wordt periodiek 
geschoold om alle veiligheidsonderdelen 
onder de knie te krijgen en houden. 
Kies daarbij voor de erkende BHV-opleiding 
van AquSafety.

Onze instructeurs bieden uw BHV-team 
een op maat gemaakte BHV-opleiding 
aan die is toegesneden op uw specifi eke  
bedrijfssituatie. Want uw veiligheid is 
onze passie.

Bent u op zoek naar een veiligheidsopleiding die perfect aansluit bij uw specifi eke 
bedrijfssituatie? Kies dan voor de maatwerkoplossingen van AquaSafety. Geen enkele 
organisatie is immers gelijk, en iedere situatie vraagt dan ook om een andere aanpak. 
Door onze training en opleiding exact aan te laten sluiten bij uw bedrijfssituatie 
halen we het beste uit uw organisatie.

Inhoud van de BHV-opleiding
Bij de BHV-opleiding wordt aandacht 
besteed aan de volgende aspecten:
• Het vergroten en onderhouden van de 

kennis en vaardigheden om bij calami-
teiten adequaat te kunnen optreden

• Het verkrijgen van inzicht hebben op 
de veiligheid binnen uw onderneming. 

• Het oog hebben voor gevaarlijke 
 situaties
• Kennis vergaren omtrent het veilig 

kunnen handelen en het verrichten van 
levensreddende handelingen

Opleidingen
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