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VEILIG BEVRIJDEN UIT LIFTEN

In deze training leer je de theorie achter diverse 
soorten liften en kan je direct in de praktijk oefenen 
hoe jij iemand veilig uit een liftinstallatie kan bevrijden.

• Professionele integriteit
Met de overvloed aan informatie die overal te 
vinden is, is het lastig te bepalen bij wie je écht 
terecht kunt. Bij ED Academy kies je voor 
kwaliteit, persoonlijke aandacht én 
praktijkgerichte trainingen.

• Technische kunde
Met jaren aan kennis en ervaring in onze branche 
beschikken onze trainers altijd over de laatste 
kennis van de techniek. Hierdoor kunnen wij de 
meest up to date informatie met je bespreken 
over veilig bevrijden en werken.

• Tevreden klanten
Wanneer onze klanten tevreden zijn, zijn wij dat 
ook. Door onze passie en obsessie voor veiligheid 
halen we alles uit de kast om onze klanten te 
betrekken in de techniek.

ONZE TRAININGEN

1 BEDRIJF, 4 TRAINERS 
MET JARENLANGE 

ERVARING IN DE 
TRANSPORTINSTALLATIE 

BRANCHE

ONZE KRACHTEN

VEILIG BEVRIJDEN UIT 
GEVELONDERHOUDSINSTALLATIES

In deze training leer je de theorie achter de werking 
van gevelonderhoudsinstallaties en kan je direct in  
de praktijk oefenen hoe jij iemand veilig uit een 
gevelonderhoudsinstallatie kan bevrijden.

VEILIG WERKEN IN EN RONDOM LIFTEN

Hoe werk jij met liftinstallaties? Tijdens het 
theoriegedeelte wordt er gekeken naar de 
hoofdkenmerken en functies van verschillende 
soorten liften. Vervolgens is er in het praktijkgedeelte 
voldoende tijd om de verschillende handelingen 
zelfstandig uit te voeren.

VEILIG WERKEN IN EN RONDOM 
GEVELONDERHOUDSINSTALLATIES

In verschillende modules worden de techniek, 
soorten installaties en de hoofdkenmerken 
behandeld. Tijdens het praktijkgedeelte wordt er 
geoefend met de installatie en het veilig werken op 
daken met persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Dit alles wordt uitgevoerd op je eigen locatie.

VEILIG WERKEN RONDOM ROLTRAPPEN

Wat zijn de gevaren bij roltrappen? En vooral wat 
kunnen we eraan doen om ongelukken te 
voorkomen? Dit leer jij tijdens de training waar 
techniek en praktijk gecombineerd worden, zodat  
jij de juiste handelingen zelfstandig kan uitvoeren.

VEILIG WERKEN OP DAKEN

In deze training leer jij hoe je veilig het dak kan 
betreden, wanneer gebruik ik mijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen en waar moet ik nog meer  
op letten? Na afronding van deze training ben jij in 
staat om veilig op daken te werken.


