Verklaring deelname rijvaardigheidstraining ten
behoeve van lease- en/of verzekeringsmaatschappij

Inhoud Rijvaardigheidstraining:
De Rijvaardigheidstrainingen zijn erop ge- richt
om de kennis en vaardigheden van een
chauffeur te actualiseren, te verdiepen en/of
te verbreden.

Rijksdienst voor het Wegverkeer die over de
bevoegdheid beschikken om te corrigeren en
te sanctioneren.

Waarop gebaseerd:
De onderwerpen die in de rijvaardigheidstraining aan de orde komen zijn gebaseerd op
de Rijprocedure van het CBR ten behoeve van
het behalen van het rijbewijs. Onderwerpen
die aan de orde komen zijn:
- Spiegelafstelling zit en stuurhouding
- Beheersing van het voertuig
- Stuurtechnieken
- Remtechnieken
- Rijden op bochtige wegen
- Achteruitrijden
- Bijzondere verrichtingen (manoeuvreren)

De Rijvaardigheidstrainingen van Secu Drive
Training zijn gebaseerd op het vergroten van
de voertuigbeheersing en het voorkomen en
beperken van schades. In de Rijvaardigheidstrainingen zijn er geen elementen opgenomen die het risico op schade of slijtage vergroten zoals:
- Behendigheid/regelmatigheidsrit
- Regelmatigheid/prestatieritten
- Betrouwbaarheidsritten
- Snelheidsproeven
- Grip- en (anti)sliptrainingen
- Circuitrijden

Doelstellingen:

Kwalificatie trainers:

De hiervoor genoemde onderwerpen zijn de
basis geweest voor het behalen van het
rijbewijs. In het dagelijks verkeer blijkt echter
dat de toepassing ervan vaak niet meer op
het gewenste niveau is. In de Rijvaardigheidstrainingen van Secu Drive Training B.V.
worden deze belangrijke onderwerpen
geactualiseerd en daar waar van toepassing
verdiept en/of verbreed. Het regelmatig
herhalen van een Rijvaardigheidstraining
heeft bewezen een bijdrage te leveren aan de
Verkeersveiligheid en een verlaging van de
schadelast.

Plaats van uitvoering:
De Rijvaardigheidstrainingen worden
uitgevoerd op het Testcentrum van de
Rijksdienst voor het wegverkeer in Lelystad
(hierna te noemen als oefenterrein). Dit
terrein is er specifiek op ingericht om de
onderwerpen van de training op een voor de
mens en voertuig veilige wijze uit te voeren.
Waarbij de kans op slijtage en schade nihil is.

Belangrijk onderwerp:

Secu Drive Training levert kwalitatieve
hoogstaande diensten. Onze trainers beschikken allemaal over een geldig WRM certificaat
en een ruime ervaring in de sector van de
speciale rijopleidingen bij onder andere
politie, justitie, defensie etc.

Aansprakelijkheid:
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze
zich strikt aan de instructies houden van de
trainer. Ook de toezichthouder van het RDW
volgt de verrichtingen nauwkeurig. Bij ongewenst gedrag wordt de deelnemer verwijderd
van het terrein. Ook bij een vermoeden van
alcohol of drugsgebruik zal de deelnemer de
toegang tot de Rijvaardigheidstraining ontzegt worden.
In art 11 van onze algemene voorwaarden
treft u onze aansprakelijkheidsregeling aan
www.secudrivetraining.nl/downloads

Plaats van uitvoering:
Op het oefenterrein zijn de regels van
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
(RVV) en de Wegenverkeerswet van toepassing.

Het naleven van deze regels wordt gewaarborgd door, de tijdens de training
aanwezige, toezichthouders van de
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