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TRAINING TIME:         HYBRIDE & EV CONCEPT 

In samenwerking met GTMO biedt Tinnemans u een compleet pakket waarmee  
door training, gereedschap en kennis van wetgeving, op een veilige en efficiënte  
manier gewerkt kan worden aan alle voorkomende onderhoudshandelingen,  
reparaties en storingen aan hybride en EV voertuigen. 
 
Een complete oplossing voor de aanpak van hybride en EV voertuigen.  
Ook is veilig werken belangrijk, zodat ongelukken kunnen worden voorkomen. 

 
Het Hybride en EV concept bevat de volgende elementen: 

 Hybride basis training 

 Hybride diagnose training 

 Richtlijn document NEN 9140 

 Document functie toewijzing personeel 

 Afzet materiaal om werkplek te markeren 

 Isolerende handschoenen 

 Multimeter voor hoogspanning 

 Kunststof opbergkoffer 

 Muurschild hybride & EV specialist 

 

Prijs complete pakket:  € 899,-  inclusief 2 BKS examens excl. btw 
 

Trainingsdata worden ingepland op basis van aanmeldingen.  

Gelieve het aanmeldformulier te retourneren of stuur een email naar jpvangasselt@tinnemans.nl   

Wenst u meer informatie?  Dan horen wij het graag! 

Multimeter Hybride CAT III voor hybride en EV voertuigen. 

Technische gegevens: 
Uitgevoerd met extra groot display, HOLD-functie en energiebesparende 
power-off modus.  Meet: Volt (DC/AC), Ampère (DC/AC), weerstand,  
toerental, contacthoek, capaciteit (F), temperatuur (C/F), pulse breedte, 
frequentie, diodes, cyclus. 
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TRAINING TIME:         HYBRIDE & EV CONCEPT 

Aanmeldformulier 
 
Compleet pakket 
Hybride & EV pakket inclusief training  Kosten € 899,- * excl. btw 

 
Opmerking** : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bedrijfsgegevens: 
 
Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode & Plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
Tel nr.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Naam cursist: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Voorletters: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Functie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Handtekening Cursist: 
 

 

………………………………………… 
Datum:  
 

Wordt de cursus door de werkgever bekostigd?  Ja/Nee  

   

Handtekening Werkgever:                          
 
 
 
…………………………………………. 
 
 
 
**Dit veld gebruiken voor als er bepaalde zaken al aanwezig zijn.  
*Inclusief 2 BKS examens. BKS/IBKI-examen mogelijk, kijk op www.gmto.nl voor meer informatie. 
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