C u rs u s in s p e c tie
s p e e lto e s te lle n
e n s p e e lg e le g e n h e d e n
Doelgroep
De praktisch ingevulde cursus is bedoeld
voor medewerkers welke ingezet
worden als inspecteur van
speelgelegenheden / speeltoestellen
volgens het Warenwetbesluit Attractie
en Speeltoestellen. De cursus is opgezet
voor bijvoorbeeld medewerkers van
gemeenten, kinderdagverblijven,
overdekte speelplaatsen, eigenaren van
speeltuinen, etc.
Opgeleide inspecteurs zijn bevoegd voor
het inspecteren van eigen
speeltoestellen en speeltoestellen van
derden.
Doel
Het inspecteren van speeltoestellen is
een wettelijke verplichting sinds 1997.
Inspectie vindt plaats volgens het
Warenwetbesluit Attractie en
Speeltoestellen. De inspecties kunnen in
eigen beheer worden uitgevoerd, maar
kunnen ook uitbesteed worden aan
externe inspectiebureaus. De training
van Ingenium Bedrijfsadvies B.V. leidt
op tot inspecteur om zelfstandig
inspecties aan speeltoestellen uit te
voeren.
Inhoud
De cursus is opgedeeld in een
theoriedeel en een praktijkdeel.
Theorie
•
•
•
•
•
•
•
•

Speelgelegenheden algemeen
Betrokken partijen en verplichtingen
Wetgeving, (WAS)
Eisen aanspeeltoestellen
Eisen aan de ondergrond
Beheer van speelgelegenheden
Logboek en jaarplan
Onderhoud/inspectie

Praktijkdeel
Uitvoeren van cases, keuringen in de
praktijk. De cursus wordt op een vlotte
wijze gegeven waarbij de cursist
centraal staat en het element humor
niet vergeten wordt.

Tijdsduur
Cursusduur: 1 hele dag
lesstofbehandeling en practicum.
Certificaat
Deelnemers ontvangen een
inspectiecertificaat.
Prijzen
1 cursist: € 295,2 t/m 3 cursisten: € 285,4 t/m 5 cursisten: € 2756 en meer cursisten: € 265,Genoemde prijzen zijn per cursist,
exclusief BTW, incl. lunch, examen en
certificaat. Training wordt bij voorkeur
in-company verzorgd bij een minimale
deelname van 4 personen. De Training
wordt verzorgd in Apeldoorn.
Cursusplanning
Voor de actuele cursusdata zie onze
site.
Interesse? Vraag ons om nadere
informatie!
Ingenium B.V.
Veluwestraat 87
7559 LK Hengelo
tel: 088-2450000
www.ingeniumbedrijfsadvies.nl
info@ingeniumbedrijfsadvies.nl

