TRAINING LOCATIE ZEVENBERGEN

Veilig saneren met Batteryspray en/of Asbestherkenning
Training:

Veilig Saneren met Batteryspray
Theorie & Praktijk / Praktijkopstelling / Certificering / Batteryspray APP

Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inleiding: Batteryspray methode in SMART
Voorgeschreven Equipment & Middelen
Uitleg gebruik en werking Batteryspray PRO
Uitleg gebruik en werking BS MultiTool
Uitleg gebruik en werking BS Wetting Agent
Asbest & Veiligheid in de industrie
Werkprotocol Batteryspray methode conform SMART
Lunchpauze & Praktijk
Doorlopen van het werkprotocol in de Batteryspray APP
Uitleg gebruik Batteryspray APP

Duur:

6 uur, van 09.00 tot 15.00 uur (incl. asbestherkenning tot 17.30 uur).

Groepsgrootte:

Minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers per module

Totaalprijs:

€ 249,50 per deelnemer.

Certificering:
Geldige certificering is onderdeel van de Batteryspray Werkmethode en verplicht voor uitvoerende medewerkers. E.e.a conform
het protocol zoals door Ascert opgenomen in de SMA-rt. Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat incl. etiket voor in het
veiligheidspaspoort en digitale versies worden gemaild t.b.v. het personeelsdossier. Om de te gebruiken werkmethode te
borgen, schrijft Batteryspray een toetsingsprotocol voor. Dit protocol dient voorafgaand en na afronden van de werkzaamheden
aantoonbaar gecontroleerd te worden middels de Batteryspray App. In de app legt u de uitgevoerde werkzaamheden, voor- en
na inspectie, conform wet- en regelgeving vast. Na afloop van de training worden de certificaten automatisch opgenomen in de
Batteryspray APP. Starttarief is € 425,00 euro voor 50 rapportages.
U kunt deze training in overleg uitbreiden met de module Asbestherkenning, kosten per persoon zijn € 200,00. Deze module
zal voorafgaand of aansluitend aan de training Veilig saneren met Batteryspray worden gegeven. De training eindigt dan rond
17.30 uur.
Annuleren 48 uur vóór de start van de training kost aan annuleringskosten 50% van de deelnamekosten. Annuleren ná 48 uur
voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.

Met vriendelijke groet,
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Batteryspray
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