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Inhoudsopgave                                                                                                             

Trainingen
BHV, EHBO, VCA, Beheerder Brandmeldinstallatie, Ploegleider BHV,  
Coördinator BHV  en oefendeskundige BHV

Keuringen
Blusmiddelen, Brandslanghaspels, Blus- en reddingsdekens,  
Verbandtrommels & tassen, AED, Noodverlichting en Nooddouches

RI&E 
Risico Inventarisatie & Evaluatie

Bedrijfsnoodplan / BHV-Plan / Ontruimingsplan

VCA Trajecten 
VCA VOL en VCA Basis

ISO 9001 Begeleiding

Webshop 
AED, Blussers, Lesboeken, verbandtrommels, verbandmaterialen, 
reanimatiepoppen en nog veel meer

Inspectiecentrale 
Inspectie Brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem
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Trainingen

Trainingen
BHV Open inschrijvingen (Bedrijfshulpverlening) 
Het lesprogramma bestaat uit:

Brand
Ontruiming
Communicatie
Eerste hulp handelingen

Opleiding BHV € 159,00  Excl. BTW

Inclusief een heerlijke lunch, lesmateriaal, 
competentietoets en digitaal certificaat (indien geslaagd)

Herhaling BHV € 129,00  Excl. BTW 

Inclusief een heerlijke lunch,  
lesmateriaal en digitaal certificaat 

*  Wij geven BHV, EHBO, Kinder EHBO en AED & Reanimatie training ook in groepstrainingen voor bedrijven. 

 Dit kan bij ons op locatie of op uw eigen locatie. Voor meer informatie en prijzen, neem contact met ons op.

Opleiding VCA – Basis  € 189,00  Excl. BTW
Opleiding VCA – VOL  € 199,00  Excl. BTW

Inclusief een heerlijke lunch, examen via het examenbureau Pontifex & certificaat (indien geslaagd).
Excl. lesboek Basisveiligheid & Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (niet verplicht).
Het boek is wel bij ons te bestellen. 

Onderwerpen die behandeld worden: Veiligheid op de werkvloer, milieuwetgeving, 
arbeidsomstandighedenwetgeving, ergonomie en taak-risicoanalyse, gevaarlijke stoffen, 
gevarenbronnen en persoonlijke bescherming. 

Op aanvraag

Training Beheerder Brandmeldinstallatie  € 139,00  Excl. BTW
Training Hoofd BHV € 895,00  Excl. BTW
Training Bouwbesluit KIWA 2-daags € 695,00  Excl. BTW
Kinder EHBO 
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Keuringen

Keuringen
Het periodiek laten keuren van blusmiddelen, verbandtrommels, noodverlichting en AED’s is verplicht 
volgens de Arbowet. Wij verzorgen het onderhoud en de keuringen en we kunnen uiteraard ook nieuwe 
producten leveren. Ook voor onderhoudscontracten kunt u bij ons een aanvraag doen.

Wij verzorgen keuringen voor onderstaande producten:
Blusmiddelen
Brandslanghaspels
Blus – en reddingsdekens
Verbandtrommels & tassen
AED’s 
Noodverlichting 
Nooddouches 

Onderstaand vindt u een schema met onze tarieven. Deze tarieven gelden voor keuringen incl. rapportage, 
verzegeling en een onderhoudsetiket conform NEN-2559 en NEN EN 671-3. Onze prijzen zijn gebaseerd op 
het aantal te keuren eenheden per locatie.

Bij controle onder de 50 eenheden om regio Noord Holland hanteren wij een opstart en/of voorrijdkosten 
van € 17,50 per bezoek. Buiten regio Noord – Holland hanteren wij tevens onder de 50 eenheden opstart 
en/of voorrijdkosten van € 45,- per locatie. 

Wilt u een keuring bij ons aanvragen voor diverse eenheden of wilt u meer informatie, neem dan contact 
met ons op. Wij komen graag bij u langs om deze keuringen uit te voeren en eventuele defecten direct te 
verhelpen. 

Wettelijk verplicht: 
Het is wettelijk verplicht om controles uit te voeren op de blusmiddelen, verbandtrommels en/of 
verbandtassen, noodverlichting en de AED’s.

Blusmiddelen, blusdekens, verbandtrommels & tassen, noodverlichting en nooddouches

Aantal units 1 t/m 5 6 t/m 20 21 of meer

Controleprijs € 15,00 € 12,50 Op aanvraag

AED’s

Per unit* € 25,00

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. 21% btw

*De AED tarieven zijn exclusief vervanging van elektroden of accu
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RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie
RI&E staat voor Risico- Inventarisatie en Evaluatie. Het doel van RI&E in kaart brengen van mogelijke 
risico’s op de werkplek, op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Aan de hand van deze 
resultaten wordt een Plan van Aanpak opgesteld met daarin de te nemen maatregelen.  
Door het uitvoeren van de maatregelen worden de arbeidsomstandigheden op de werkplek verbeterd.

Het opstellen van een RI&E is een verplichting voor elke werkgever, ongeacht hoe groot de organisatie is. 
Indien u voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst heeft, kan er gebruik worden gemaakt van 
een Checklist Gezondheidsrisico’s. 

Bent u wel RI&E-plichtig, maar u heeft geen RI&E uitgevoerd, dan kunt een boete krijgen wanneer 
Inspectie SZW een bedrijfsbezoek aflegt. Ook wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet wordt naar  
de RI&E gevraagd. Het niet kunnen tonen van de RI&E levert een boete op of zelfs een proces verbaal.

BHV Centrale laat alle RI&E-rapportages waarvoor de toetsing plicht van toepassing is, toetsen door een 
externe gecertificeerde Arbodienst. Tijdens de toetsing wordt de RI&E beoordeeld op de volledigheid, 
prioriteitsstelling, betrouwbaarheid, actualiteit en diepgang. U ontvangt na toetsing altijd een toetsingsbrief 
zodat kan worden aangetoond dat de RI&E aan de gestelde eisen voldoet. 

Het uitvoeren van de RI&E bestaat uit vier stappen. Onze werkwijze is als volgt: 
1.  Het verzamelen van gegevens zoals bedrijfsregelement, ziekteverzuimcijfers, BHV-plan, MTO, 
  medewerkers tevredenheidsonderzoek, contract Arbodienst, ongevallenregister, ontruimingsplan etc. 
2.  Interview(s) met directie/OR/preventiemedewerker over beleidsmatige onderwerpen. 
3.  Inspectie van gebouw en de middelen (locatie bezoek) door een veiligheidsdeskundige.
4.  Op basis van bovenstaande werkwijze wordt een RI&E-rapportage opgesteld waarin een overzicht  

 met knelpunten, te nemen maatregelen en een opzet voor het Plan van Aanpak is uitgewerkt. 

Het uitvoeren van een RI&E is maatwerk. Dit is onder andere afhankelijk van de soorten risico’s binnen  
de organisatie, grootte van de locatie(s) en het aantal locatie(s).

Voor een op maat gemaakte offerte, kunt u contact  
met ons opnemen via de mail: info@bhvcentrale.nl  
of telefoon: 0229-706010. 
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Bedrijfsnoodplan / BHV-plan / Ontruimingsplan

Bedrijfsnoodplan/BHV-Plan 
Een bedrijfsnoodplan / BHV – plan is een compleet plan waarin onder het bedrijfshulpverleningsbeleid, de 
meest voorkomende scenario’s uit de sector, opleiding, oefenplan en advisering over aantallen BHV’ers in 
de organisatie wordt weergeven. 

Een ontruimingsplan is altijd een onderdeel van het gehele bedrijfsnoodplan / BHV-plan. 

Ontruimingsplan 
Een ontruimingsplan is planvorming enkel gericht op ontruiming, interne / externe alarmering en 
taakverdeling tijdens een incident. 
Als er een brandmeldinstallatie in het pand aanwezig is, is het hebben van een ontruimingsplan conform 
NEN8112 verplicht. 

BHV Centrale helpt u graag met het opstellen van een planvorming, u kunt voor een passende offerte 
contact met ons opnemen via de mail: info@bhvcentrale.nl en telefoon: 0229-706010.
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VCA Trajecten

VCA Trajecten
Wat is de afkorting VCA?
VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. 

Wat is het verschil tussen VCA* en VCA**?
Als organisatie kunt u zich onder andere VCA* en VCA** laten certificeren. Het verschil zit hem in het type 
ondernemerschap. De VCA* is geschikt voor bedrijven tot 35 medewerkers die als onderaannemer werken. 
VCA** is voor bedrijven vanaf 35 medewerkers die als hoofdaannemer werken. 

VCA Cursus
Deze opleiding richt zich op de eigen veiligheid en essentiële kennis op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en milieu. De cursus behandelt alle relevante punten om uiteindelijk te kunnen beschikken  
over de verplichte veiligheidskennis.

 VCA VOL
 Het VOL VCA diploma is geschikt voor operationeel leidinggevenden die naast hun eigen veiligheid  

ook extra verantwoordelijkheden dragen ten opzichte van uitvoerend personeel. 

 VCA Basis
 De Basis VCA cursus is geschikt voor iedereen die werkzaam is in de industrie of bouwnijverheid  

en graag een officieel diploma wil behalen. 

 Prijzen en lesprogramma vindt u op bladzijde 1.
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ISO 9001 Begeleiding

ISO 9001 Begeleiding
ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement en specifieert de eisen waaraan een 
kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. De overkoepelende instantie die deze publiceert is de 
International Standardization Organization (ISO).
In Nederland wordt de norm geproduceerd door de NEN en heet de norm officieel 
NEN-EN-ISO 9001:2015.

Misschien is, wanneer je het traject van ISO-certificering ingaat, 
de eerste stap om het op een of andere manier te bekijken. 
Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem is 
vooral ook een professionaliseringsslag voor je bedrijf. 

Een kwaliteitsmanagementsysteem:
Brengt structuur aan in de organisatie; beheersing van de processen
Helpt de bedrijfsvoering te optimaliseren
Zorgt voor borging van kwaliteit
Draagt bij aan verhoging van de klanttevredenheid 
Brengt in kaart waar verbetering mogelijk is
Verhoogt de efficiency binnen het bedrijf en dat werkt veelal kostenbesparend 

Het behalen van een ISO-certificering is goed voor je bedrijf en het imago!

Op het moment dat je beschikt over de ISO 9001-certificering is dat een, zelfs internationale erkenning 
voor je bedrijf en de inspanningen die je medewerkers leveren. Een onafhankelijke organisatie controleert 
(=audit) en verklaart door middel van het certificaat dat je voldoet aan alle eisen die de ISO 9001 stelt.  
Met een ISO 9001-certificaat is onomstreden bewezen dat je als bedrijf kwaliteit levert! 
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Webshop

Webshop
BHV Centrale is leverancier van BHV + EHBO producten en heeft een eigen webshop www.bhvcentrale.nl.  
Hier vindt u al onze producten zoals een AED, brandblusser, rookmelders, brandwondmaterialen, 
reanimatiepoppen, verbandmaterialen en nog veel meer!

Onze 10 best verkochte producten: 

Verbandtrommel
kantoor en gezin (klein)

Veiligheidsvest BHV 
(geel) 

X-Sense CO melder 
met display 

STOP Fire Premium 
Brandblusser 

Verbandtrommel BHV
(medium) 

Pleisterdispenser
Groen 

Kiss of Life 
sleutelhanger

X-Sense 
rookmelder 3V

Burncare - 
Actiekit

Pocketmask  
in box 
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Inspectiecentrale

Inspectiecentrale
Als gebruiker van een gebouw, ben je ook verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het pand. Natuurlijk 
wil je dat bij brand iedereen snel in veiligheid is en dat de schade beperkt blijft. Daarom laat je een 
gecertificeerd brandblussysteem aanleggen en regelmatig onderhouden. In sommige situaties is inspectie 
zelfs verplicht.

Brandbeveiligingsinstallaties, de daarmee samenhangende bouwkundige voorzieningen en 
organisatorische maatregelen, zorgen gezamenlijk voor de benodigde brandbeveiliging. Als alles in orde is, 
krijg je het inspectiecertificaat. Hiermee toon je aan dat je brandbeveiligingsinstallatie aan de eisen voldoet. 
En zo niet, dan vertelt het inspectierapport wat je moet verbeteren om alsnog het inspectiecertificaat te 
verkrijgen. Dit inspectiecertificaat is ook belangrijk voor de verzekering. 

Verplichte inspectie
Inspectie van brandbeveiliging is soms wettelijk verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een aantal 
gebruiksfuncties volgens het Bouwbesluit 2012. Het kan ook verplicht zijn op grond van milieuregelgeving 
en PGS 15 (opslag gevaarlijke stoffen) en het Vuurwerkbesluit. 

Wat houdt een inspectie in? 
Aanvangsgesprek: afstemming van het verloop van de inspectie (doel, werkwijze en dagindeling)
Administratief: inspecteren administratieve bescheiden (o.a. inhoud logboek)
Visueel: alle ruimtes en de aanleg van de installatie worden geïnspecteerd
Functioneel: alle sturingen (bijv. brand- en/of rookscheidingen, kleefmagneten, sturing liften,  
flitslicht, doormelding, etc.) worden geïnspecteerd door middel van steekproefsgewijze activering  
van automatische en handbrandmelders 
Metingen: geluidsdrukniveau ontruimingssignaal, luchtsnelheid, energievoorziening,  
PZI dekkingsgebied, etc. 
Eindgesprek: gezamenlijke bespreking over de bevindingen van de inspectie
Rapportage: verslaglegging van de resultaten, eindconclusie, en indien er geen afwijkingen zijn,  
een inspectiecertificaat

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.bhvcentrale.nl onder het kopje Inspectiecentrale, 
of u kunt contact met ons opnemen mail: info@bhvcentale.nl en telefoon: 0229-706010.
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