Winter veiligheidsrijtraining
Bij Cortex geloven we
dat elke situatie uniek
is en maatwerk vereist.
Daarom denken we
goed na over alle
beveiligings- en
crisismanagement
maatregelen.
Dit noemen we
'intelligente veiligheid'
Onze dienstverlening
richt zich op de
gebieden:
▪
▪
▪
▪
▪

www.cortex.nl
www.cortex.nl
www.cortex.nl
Zweden

‘Als professionele chauffeur wil je ook onder extreme omstandigheden de veiligheid van
jezelf, de VIP en andere weggebruikers garanderen. Bijzondere winterse omstandigheden
zijn hiervan een voorbeeld waarmee we in Nederland ook steeds vaker te maken krijgen.
Cortex biedt een vierdaagse winter veiligheidsrijtraining aan in Zweden waarin je wordt
uitgedaagd om je rijvaardigheid tot het hoogste niveau te ontwikkelen. Zowel wat betreft het
reageren op bijzondere omstandigheden maar nadrukkelijk ook om deze te herkennen en
hierop te anticiperen waardoor de algehele (verkeers-)veiligheid vergroot wordt.’

Locatie
De training vindt plaats in Lapland / Zweden op een bevroren meer te Ebbenjarka. We
trainen op een gigantisch "ijscircuit", die is aangelegd met lange rechte stukken en vele
scherpe en minder scherpe bochten. Hierdoor zijn vele uren training onder echt winterse
omstandigheden gegarandeerd. Dit is niet te vergelijken met een gladde strook van enkele
meters op een baan in Nederland.

personal security
corporate security
crisismanagement
fraude & integriteit
specialistische
rijopleidingen en
-trainingen

Programma
Cortex B.V.
P.C. Staalweg 110 E
3721 TJ Bilthoven
Contact:
(085) 48 83 060

Direct
ondersteuning
nodig?
Alarmnummer
24/7/365:
(085) 0600 616

De nadruk tijdens de trainingsdagen ligt op het ervaren van de winterse omstandigheden.
Door de chauffeur zelf maar ook hoe het voertuig hierop reageert. Bijvoorbeeld de
verschillende veiligheidssystemen (ABS/ESP/BAS), onderstuur, overstuur, maximale
sliphoek en de diverse soorten banden. Tevens traint men waar de grenzen liggen van de
technieken van de auto in combinatie met de vaardigheden van de bestuurder en het
anticiperen op (extreme) winterse omstandigheden. Er wordt getraind met voorwiel-,
achterwiel- en vierwiel aangedreven voertuigen.
De training vindt plaats in het eerste kwartaal van het jaar wanneer de winterse
omstandigheden het meest uitdagend zijn. Definitieve data worden binnenkort bekend
gemaakt.
Na de training ontvang je een certificaat van deelname van Cortex.
De training is volledig verzorgd wat betekent dat reis- en verblijfkosten zijn opgenomen in de
prijs.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cortex.
info@cortex.nl of +31 (0) 85 48 83 060.

