Elektrische Veiligheid

Keuren van Handgereedschap
Nieuwe kennis en vaardigheden in praktijkgerichte training - 1 dag
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Uw resultaat
U weet, na het volgen van deze training, welke

Bewijs van deelname
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Doelgroep

Kosten

U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van

Prijs:

€ 495,-.

periodieke keuringen van handgereedschap. U
heeft een elektrotechnische vooropleiding afgerond, zoals de ET-1. Beschikt u niet over een
technische vooropleiding? Dan kunt u de praktijktraining Keuren van Handgereedschap voor
Niet-elektrotechnici volgen.
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