


HAAL HET MAXIMALE UIT JOUW IVECO

Na een aflevertraining bij de IVECO Driver Academy heb je alles in huis om het 
maximale uit jouw IVECO te halen. Je leert een veiliger, brandstofefficiënter en 
milieuvriendelijker rijgedrag aan, en bent in staat om optimaal gebruik te maken 
van alle producten en diensten van IVECO.

Alle aanwezige systemen leer je zo goed mogelijk benutten, dankzij goede 
gebruikers- en veiligheidsinstructies. Op een praktijkgerichte manier besteden de 
instructeurs aandacht aan wettelijke bepalingen, voertuigtechniek, ARBO, milieu en 
veiligheid. De IVECO Aflevertraining telt mee voor de verplichte nascholing in het 
kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95). De IVECO Driver Academy 
verbetert jouw vakbekwaamheid en draagt bij tot het behalen van de nodige uren 
nascholing. Ook dát is service van IVECO en de betreffende dealer!

Onze trainingen
• IVECO Aflevertraining

Alle systemen van jouw nieuwe IVECO optimaal benutten (inbegrepen)
• IVECO Professional Driver Training

Zuiniger en minder milieubelastend rijden (optioneel)
• IVECO Chauffeursdagen

Theorie- en praktijkmodules op maat van jouw behoeften (optioneel)



IVECO Aflevertraining

Tijdens de IVECO Aflevertraining word je als chauffeur opgeleid om alle 
bedienings-elementen van het voertuig feilloos te gebruiken. Door middel van 
theorie en een praktijkrit, in jouw IVECO, leer je alle aanwezige systemen 
efficiënt toe te passen. Het juiste gebruik van alle voorzieningen komt het 
comfort en jouw veiligheid ten goede. Daarnaast bespaar je kosten, 
verhoog je de verkeersveiligheid en is het beter voor het milieu.

De inhoud van de training bestaat uit de onderstaande modules:
•  Voertuigtechniek 
•Basisprincipes defensief rijden
•Alle bedieningsmogelijkheden van het voertuig
•Maatregelen bij een ongeval
• Europees schadeformulier
•Digitale tachograaf
•  Voordelen, gebruik en bediening van Hi-SCR, ADAS & DSE
•Algemene veiligheidsvoorschriften van het voertuig en ladingzekering
•Optimaal comfort, juiste stoel- en stuurinstelling
•Afstelling spiegels

Kosteloos aangeboden*
Deze aflevertrainingen dragen het IVECO label en worden exclusief en 
kosteloos aangeboden door IVECO. De aflevertraining (theorie & praktijk) zal 
ongeveer zeven uur in beslag nemen. De training wordt gegeven op de locatie van 
jouw werkgever/bedrijf of bij jouw lokale dealer. Na afloop van de aflevertraining 
ontvang je een exclusief IVECO chauffeurspakket.

Deze training telt mee voor de nascholing van de code 95 (7 praktijkuren). 
Bij meerdere chauffeurs telt de training voor 7 theorie-uren.

* Bij aanschaf van een nieuw voertuig.



IVECO Professional Driver Training
Zuiniger en minder milieubelastend rijden

Tijdens de IVECO Professional Driver Training leer je alle technieken van 
‘Het Nieuwe Rijden’ aan om energiezuiniger en minder milieubelastend te rijden. 
Je combineert brandstofbesparing en veiligheid op een plezierige en comfortabele 
wijze. In twee praktijkritten leer je de nieuwe technieken toe te passen. 
De theorie die wordt behandeld dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. 
Het doel is de kostprijs per kilometer te verlagen en daarmee het rendement voor 
de transportondernemer te verhogen. 

Inhoud
• Het principe van specifiek brandstofverbruik 
• Brandstof besparende rijstijl 
• Voertuig en chauffeur 
• Bediening en gebruik infotainmentsysteem 
• Invloeden van weer, weg en verkeer op brandstofverbruik 
• Techniek en uitvoering van het voertuig 
• Invloed van de chauffeur op het brandstofverbruik 
• Anticiperend rijgedrag

Deze training telt mee voor de nascholing van de code 95 (7 praktijkuren). 
Bij meerdere chauffeurs telt de training voor 7 theorie-uren.

IVECO Chauffeursdagen
Theorie- en praktijkmodules op maat van uw behoeften 

Met de chauffeursdagen speelt IVECO flexibel in op jouw trainingsbehoeften. 
Je vult deze training helemaal naar wens en volgens de grootte van de groep in 
met modules uit een ruim aanbod.  Van rijvaardigheid tot criminaliteitspreventie, 
er valt van alles te kiezen. Gedurende de dag wisselen de diverse modules zich af. 
Volgens een wisselsysteem neem je hieraan deel. 

Deze training telt mee voor de nascholing van de code 95 (7 theorie-uren). 

Mogelijke modules 
• Anti-sliptraining 
• Manoeuvreren / behendigheid 
• Schadepreventie (theorie) 
• Digitale tachograaf (theorie) 
• Rij- en rusttijden 
• Levensstijl 
• Alcohol en drugs 
• Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs 
• Theorietest en update verkeersregels 
• Criminaliteitspreventie 
• Bediening en gebruik Iveconnect
• Ladingzekering

Heb je zelf ideeën over de invulling van jouw IVECO Chauffeursdag? 
Dan kun je dit uiteraard afstemmen met de IVECO-dealer.



I AM UNSTOPPABLE
(Except for a good reason)

MEER COMFORT, MEER CONNECTIVITEIT, MEER DIENSTEN DAN OOIT.
VOEL JE UNSTOPPABLE MET DE IVECO S-WAY.

Tijd om te ontspannen, lunch, koffie en natuurlijk, een paar mooie momenten onderweg: 
niets anders zal je tot stilstand brengen wanneer je onderweg bent. 

IVECO DRIVER ACADEMY is powered by:
Blom Verkeersschool

076 501 5535

Kreeft Opleidingen
0528 265 577

Verkeersschool van Thiel
0487 591 752

www.iveco.nl
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