
 

 

BRUSECO Masterclass Autovisie voor (directie)chauffeurs 

 

De ontwikkelingen binnen de autobranche volgen elkaar in 

snel tempo op. Het is bijna niet meer bij te houden. Bent u 

op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? BRUSECO praat u 

graag bij! 

Hybride rijden, volledig elektrisch (Tesla), adaptive cruise 

control, de rijstrook-assistent, ABS, ESP, TPMS, BLIS..... als 

directiechauffeur moet u hier allemaal mee om kunnen gaan. 

Wat doen dergelijke programma´s eigenlijk? Wat is het effect 

op het comfort van de inzittenden?  

 

Met de Masterclass Autovisie voor (directie)chauffeurs van BRUSECO wordt u bijgepraat over de 

laatste technische ontwikkelingen en leert optimaal gebruik te maken van de verschillende 

systemen.  

 

Bent u gecertificeerd directiechauffeur? Dan geldt deze masterclass ook voor de verlenging van 

het CCV-D en DEKRA certificaat!  

 

BRUSECO stelt deze masterclass ook open voor mensen die zakelijk veel onderweg zijn. Rijdt u in 

veel verschillende voertuigen? Of denkt u erover een nieuwe auto te bestellen en wilt u uitgebreid 

geïnformeerd worden? Dan is deze masterclass ook voor u interessant!  

 

 

Wie kan deelnemen aan deze Masterclass? 

1. Directiechauffeurs, taxichauffeurs of buschauffeurs, 

2. Vertegenwoordigers, 

3. Ondernemers, zakenmensen die veel onderweg zijn. 

 

 

 

U volgt de masterclass Autovisie voor (directie)chauffeurs u al voor € 195,- ! 

De masterclass wordt gegeven door een ervaren BRUSECO trainer, duurt een hele dag (8 uur) en 

vindt plaats op het kantoor van BRUSECO in Maarssen. De kosten van de masterclass zijn inclusief 

koffie, thee en een eenvoudige lunch.  

 

Deze masterclass wordt alleen gegeven bij een minimale aanmelding van 8 personen.  



 

 

Inschrijving BRUSECO masterclass 

Autovisie voor (directie)chauffeurs 

Ja, ik wil graag deelnemen aan deze masterclass. 

Neem contact met mij op om een datum in te plannen.  

 

Duur   : van 09:30 tot 17:30 uur 

Waar    : BRUSECO kantoor in Maarssen. 

 

Mijn gegevens: 

Naam:  .............................................................. 

Adres:  .............................................................. 

PC en plaats:  .............................................................. 

Telefoonnummer: .............................................................. 

E-mailadres:  .............................................................. 

BSN nummer:  .................................. Geboortedatum: ........................... 

 

Handtekening: .............................................................. 

 

Kruis aan wat voor u van toepassing is: 

□ Ik ben niet in het bezit van een CCV-D certificaat. Ik betaal €195,- , inclusief lunch. 

□ Ik ben CCV-D gecertificeerd directiechauffeur. Ik betaal €195,- voor deze masterclass en 

€16,80 voor de registratie van deze applicatiedag bij het CBR. Totaalbedrag: €211,80. 

 

 

Hoe betaalt u?  

□ Ik ontvang een factuur en maak de deelnamekosten minimaal 2 weken voor aanvang van de 

masterclass over op het rekeningnummer van BRUSECO. (Graag o.v.v. masterclass Autovisie) 

□ Mijn werkgever betaalt deze masterclass. U kunt de factuur versturen aan:  

 ................................................................................................................  

 Mailadres: ....................................................................................................  

Stuur het volledig ingevulde formulier naar: 

BRUSECO, t.a.v. registratie opleidingen, Postbus 1200, 3600 BE Maarssen. 

Of fax het naar 088 – 2787 333. Scannen en per email toesturen kan ook: info@bruseco.nl 

mailto:info@bruseco.nl

