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Opleidingscentrum ETC verzorgt inmiddels alweer 12 jaar klassikale cursussen en opleidingstrajecten voor bedrijven,
particulieren en overheidsinstellingen. Onze lessen worden altijd klassikaal verzorgd voor maximaal 12 cursisten. Voor ons
staat het behalen van een diploma of certificaat bovenaan. Dit is terug te zien in de kleinere groepen die wij ook weer in
2020 blijven handteren. Daarnaast eten we altijd met onze cursisten buiten de deur bij Restaurant Zoet of Zout. Van
tevoren wordt de bestelling van uw cursist al doorgegeven aan Zoet of Zout, zodat bij binnenkomst bijna direct kan worden
gegeten. Door even buiten de deur te zijn, kunnen de cursisten hun hoofd weer leeg maken en zijn ze daarna weer helder
om informatie tot zich te nemen, zonder dat hierdoor kostbare lestijd verloren gaat.
Als we kijken naar onze slagingspercentages voor bijvoorbeeld de VCA-trainingen, behalen wij maar liefst 95%. Een hoge
score die te wijten is aan de aandacht en zorg die wordt geboden tijdens onze veiligheidscursussen. Als het gaat om
heftruck- of hoogwerker cursussen, dan is het maximaal aantal kandidaten bij ons 7. Onze cursisten worden tijdens dit
soort trainingen niet alleen goed voorbereid op het theorie-examen, maar er worden ook degelijke praktijkoefeningen
uitgevoerd, waardoor onze cursisten zich zelfverzekerd voelen om op de heftruck te stappen als zij de cursus met goed
gevolg hebben doorlopen.

BHV en EHBO-cursussen
Maandelijks vinden er twee BHV-cursussen plaats op de locatie Stellendam. Bij onze BHV-cursussen is vanaf 2020 altijd
een lotus aanwezig. Dit om de kwaliteit van de BHV/BHV-herhalingscursussen naar een nog hogere kwaliteit te kunnen
brengen. Wat betreft de EHBO-cursussen van Het Oranje Kruis, kunt u eenmaal per maand een 3-daagse cursus volgen
(maandag, vrijdag en maandag, waarvan de laatste dag in de middag Het Oranje Kruis examen zal worden afgenomen).
Ook kunt u één tot tweemaal per maand een EHBO-herhaling op deze locatie volgen. We starten hiermee met eenmaal
per maand (1 dag) herhaling. Daarvan kan de planning ieder moment worden opgeschaald, wanneer de vraag hierna op
het eiland Goeree Overflakkee zal toenemen.

Positieve bijdrage aan de maatschappij
Opleidingscentrum ETC richt zich met haar diensten primair op een positieve bijdrage aan de maatschappij. Deze bijdrage
richt zich onder andere op het benadrukken van de mogelijkheden van de mens en de organisatie. Het opleiden van onze
cursisten is hiervan een belangrijk onderdeel. Echter verzorgen wij ook re-integratietrajecten en coaching op ieder gewenst
niveau. Onze verkorte opleidingstrajecten liggen op mbo-1 niveau t/m mbo-4 niveau en door de Associatie erkende HBOopleidingen. Als het gaat om techniek kunt u hierbij denken aan een verkorte MBO-3 niveau opleiding
Werktuigbouwkundige, waarbij uzelf of uw cursisten met 2 dagen les per week, worden voorbereid op hun toekomst en
binnen 5 maanden in het bezit zijn van hun diploma.

Waar vindt u ons nog meer?
Ons hoofdkantoor ligt gelegen in de Deltahaven van Stellendam. Daarnaast hebben wij nog een tweede kantoor in
Ridderkerk gelegen aan de Boelewerf. Op het kantoor in Ridderkerk is tevens onze zustermaatschappij ETC
SALES AGENCY BV gevestigd. Vanuit dit bedrijf verzorgen wij koude acquisitie & aftersalestrajecten voor
bestaande en nieuwe klanten. Verder vindt u onze cursuslocaties in Heiloo (NH), Den Haag, Dordrecht, Ridderkerk,
Rotterdam Centrum en Zoetermeer. Al onze leslocaties liggen altijd op maximaal 3-5 minuten loopafstand van het
openbaarvervoer en zijn goed voorzien van voldoende parkeergelegenheid. Als u bijvoorbeeld in Rotterdam
Centrum voor uw cursus een parkeerkaart nodig heeft, wordt deze aan u verstrekt tegen een tarief van € 10,-. Ook
hier kunt u gemakkelijk parkeren en liggen tram en metrohaltes op 3 minuten loopafstand.

Onze doelgroep
Onze cursisten komen uit het bedrijfsleven, de industrie, semi-overheid en vanuit de particuliere markt. Ook krijgen
wij vanuit diverse gemeenten en re-integratiebureau ’s cursisten voor re-integratietrajecten. Voor mensen die
moeilijk kunnen leren bieden wij een VCA Basis en VOL cursus van twee dagen aan. Zodat de cursist zich
zelfverzekerd voelt tijdens het afleggen van het examen. Let op! Voor deze tweedaagse VCA-cursussen gelden
andere tarieven. Ieder is bij ons van harte welkom en onze missie is pas geslaagd als uw cursist in het bezit van
zijn/haar certificaat of diploma ons pand verlaat.

Lestijden
Onze cursussen en opleidingen kunnen zowel overdag, in de avond als op zaterdag en zondag (dit laatste geldt
voor de VCA-cursussen) worden gevolgd. Onze dagcursussen starten altijd om 9.00 uur en eindigen om 16.15
uur. De avondcursussen starten om 19.00 uur tot 22.00 uur. Incompany trainingen kunnen op ieder gewenst
tijdstip starten en ook uitgevoerd worden op zaterdagen en zondag.

U vraagt, wij draaien!
Als het gaat om maatwerktrainingen dan bent u bij ons op het juiste adres. Wij zijn flexibel en passen desgewenst
een training helemaal aan naar uw wensen. Uw cursisten kunnen een incompany bij ons of bij u op de locatie
volgen. Op deze manier kunt u als Opleidingscoördinator of hoofd P&O uw opleidingsbudgetten effectief inzetten
op onderdelen, waar vanuit de medewerkers opleidingsbehoefte ligt.

Veiligheid
Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in de techniek dient het veilig werken van uw medewerkers altijd bovenaan
te staan. Werkgevers hebben de plicht medewerkers een opleiding te bieden en de werknemer heeft de plicht zich aan
de veiligheidsregels te houden. Door het volgen van een veiligheidstraining bij Opleidingscentrum ETC kunt u
gegarandeerd zijn dat u medewerkers voldoende zijn onderricht voor de werkzaamheden die zij voor u uitvoeren. Als
we kijken naar het werken op hoogte is dit één van de meest risicovolle activiteiten. Het zorgdragen voor een goede
instructie aan medewerkers is een wettelijke verplichting voor ieder bedrijf. Zo is bijvoorbeeld een groot aantal
werkgevers niet op de hoogte van het feit dat een medewerker die op de heftruck rijdt of die in een besloten ruimte
werkt de minimale leeftijd van 18 jaar moet hebben. Is een medewerker 16 tot 18 jaar dan mag deze alleen een
heftruck besturen onder begeleiding van een onderricht persoon.
Veel te vaak zien we dat jonge medewerkers maar al te graag op de heftruck rondrijden, zonder hiervoor een instructie
te hebben genoten of aan een cursus Veilig werken met de heftruck te hebben deelgenomen.
Goed opgeleide bekwame medewerkers en een veilige werkplek dragen bij aan het voorkomen van ernstige ongevallen
binnen uw organisatie. Zo verzorgen wij o.a. alle technische opleidingen, veiligheidscursussen en taaltrainingen voor
het bouwbedrijf Modular Construction Systems BV.

BHV
Als het gaat om BHV-trainingen zijn ZZP-ers en ondernemers vaak niet op de hoogte, dat men door de Wettelijke
verplichtingen in het bezit moeten zijn van een BHV-cursus of BHV-ers. Er dient namelijk altijd één op de tien
medewerkers een BHV-er op de werkvloer aanwezig te zijn. Een ZZP-er realiseert zich vaak niet dat hij of zij ook
ineens te maken kan krijgen met een klant die onwel wordt. Onlangs hebben wij voor 25 winkeliers uit Rozenburg een
BHV-cursus mogen geven, omdat zij het belang hebben ingezien “hoe belangrijk het is om te kunnen handelen in
noodsituaties”. Maar zo zijn we ook ieder jaar terug te vinden bij Hotel Court Garden (met 70 kamers) en het
drukbezochte Restaurant Sana Sini in Den Haag. Dit zijn bedrijven die het belangrijk vinden dat iedere medewerker
moet kunnen handelen in nood. Het voltallige personeel is dan ook als BHV-er opgeleid. Dit zijn behoorlijke
investeringen voor dit soort bedrijven, maar zij vinden het belang van hun klanten zo belangrijk dat zij niet alleen
investeren in de tijd maar ook in de opleidingskosten hiervoor. Natuurlijk hopen zij allen dat zij nooit een reanimatie toe
hoeven te passen, maar indien nodig zijn zij daarop voorbereid. Hoe is dit in uw organisatie geregeld?

Prijslijst 2020

Prijs per persoon

Indien gewenst kunnen onze cursussen ook in een andere taal worden verzorgd. Hiervoor
gelden andere tarieven.

excl. BTW

BHV (Bedrijfshulpverlener) inclusief E-learning t.b.v. theoretische kennistest. Tevens wordt
hierbij gebruik gemaakt van een lotus.
BHV herhaling 1 dag, met lotus

€

154,-

€

109,-

Kinder BHV (Bedrijfshulpverlener) inclusief E-learning t.b.v. theoretische kennistest

€

154,-

EHBO Het Oranje Kruis
(3 dagen, maandag, vrijdag, maandag: waarbij de derde dag in de middag het examen
wordt afgenomen. Inclusief lesmaterialen, examenkosten en aanwezigheid lotus.

€

525,-

EHBO Het Oranje Kruis jaarlijkse hercertificering met lotus 1 dag.
Kinder EHBO Het Oranje Kruis E-learning + 1 dagdeel les
Kinder EHBO certificaat Opleidingscentrum ETC E-learning + 1 dagdeel les

€
€
€

235,119,99,-

AED Reanimatiecursus & Levensreddend handelen 1 dagdeel
Beheerder Brandmeldinstallatie (BMMI)

€
€

99,350,-

VCA Basiscursus Nederlandstaling 1 dag inclusief examen, E-learning en lunch
VCA Basis inloopexamen Nederlands 16.30 uur
VCA Basis inloopexamen Nederlands 16.30 uur met boek
VCA Basis inloopexamen Nederlands 16.30 uur met E-learning
VCA Basiscursus, 1 dag anderstaligen Duits, Engels, Frans, Pools, Roemeens

€
€
€
€
€
€

165,175,85,119,135,235,-

VOL VCA-Cursus, 1 dag inclusief examen, lesboek en lunch

€

175,-

VOL VCA-Cursus, 1 dag inclusief examen, E-learning en lunch

€

185,-

VOL VCA-Cursus Engels, Duits of Franstalig exclusief lesmaterialen

€

245,-

VIL VCU-Cursus 1 dag inclusief examen, lunch en lesboek

€

175,-

VIL VCU-Cursus 1 dag inclusief examen, lunch en E-learning
VCA Groen cursus Nederlands inclusief lesboek
VCA Groen cursus inloopexamen met lesboek
VCA Groen cursus inloopexamen met E-learning

€

191,-

€

165,-

€

119,-

€

135,-

VCA-cursussen
VCA Basiscursus Nederlandstalig 1 dag inclusief examen, lesboek en lunch

VCA lesmaterialen excl. € 3,50 verzendkosten
VCA Basisboek Nederlandstalig
VOL VCA Boek Nederlandstalig
VCA Basis E-learning
VOL VCA E-learning
VCA Basisboek Duitstalig
VOL VCA boek Duitstalig
VCA Basisboek Franstalig
VOL VCA Boek Franstalig
VCA Basisboek Engelstalig
VOL VCA Boek Engelstalig
VCA Basis E-learning Engelstalig
VOL VCA E-learning Engelstalig
VCA Basis boek Roemeens

Prijs p.stuk
€

24,-

€

29,-

€

45,-

€

55,-

€

55,-

€

65,-

€

59,-

€

69,-

€

55,-

€

69,-

€

89,-

€

99,-

€

69,-

Hijsen en Heffen

Prijs p.p.

Indien gewenst kunnen onze cursussen ook in een andere taal worden verzorgd. Hiervoor
gelden andere tarieven.

Veilig werken met de heftruck

€

179,-

Veilig werken met de Reachtruck Nederlandstalig (incompany min 4 deelnemers)
1 dagdeel theorie + 1 dagdeel praktijk
Veilig werken met de zijlader Nederlandstalig 1 dagdeel theorie + 1 dagdeel praktijk

€

279,-

€

179,-

Veilig hijsen en heffen Nederlandstalig

€

219,-

Veilig werken met de hoogwerker 1 dagdeel theorie + 1 dagdeel praktijk

€

235,-

Veilig werken met de bovenloopkraan 1 dagdeel theorie + 1 dagdeel praktijk + lesboek

€

179,-

Technische cursussen en opleidingen
Technisch Tekening lezen, 4 dagen, 1 dag per week.

€ 1.095,-

Cursus leidinggeven. Zeer geschikt voor Voormannen, Managers, uitvoerder/supervisors.
2 lesdagen + na 2 weken een terugkomdag.

€

Projectmatig werken, 3 dagen, 1 dag per week
Werktuigbouwkundige MBO-3 niveau.
Lesvakken:

€ 995,€ 3.995,-

Nederlands 2F, Rekenvaardigheden 2F, Microsoft Word, Microsoft Excel, VOL VCA, VVL,
Hoogwerker, Heftruck, Techniek, Gereedschapskennis en tekening lezen.
* Tijdens deze opleiding volgt u 2 dagen per week les en 3 dagen stage.

Z.O.Z. planning cursussen 2020

795,-

Technische trainingen
locatie: Stellendam

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

VCA Basis / VCA Groen
Prijs: € 165,-

13, 18

10, 15, 24

9, 21, 28

14, 18, 27

11, 23, 25

8, 20, 22

13, 25

10, 22, 31

14, 26, 28

12, 23, 26

9, 21, 30

14, 19, 28

VOL VCA / VIL VCU
Prijs: € 175,-

13, 18

10, 15, 24

9, 21, 28

14, 18, 27

11, 23, 25

8, 20, 22

13, 25

10, 22, 31

14, 26, 28

12, 23, 26

9, 21, 30

14, 19, 28

VCA BASIS in het Pools
Prijs: € 235,-

19

22

22

26

17

14

19

16

13

18

15

13

Veilig heffen met de heftruck
Prijs: € 175,-

24

14, 28

13, 27

17

8, 22

12, 26

10

14, 28

11, 25

9, 23

13, 27

4, 18

Technisch tekening lezen
4 dagen, 1 dag per week
Prijs: € 1.095,-

4

7

9

25

15

1

Projectmatig werken 3
dagen, 1 dag per week.
Prijs: € 995,-

5

8

10

26

16

2

Leidinggeven voor
Managers, Uitvoerders,
Supervisors en Voormannen
2 dagen plus 1 terugkomdag
Prijs: € 995,-

6

16

11

27

22

10

Werktuigbouwkunde MBO-3
niveau in 5 maanden
2 dagen per week les,
3 dagen per week stage.
Prijs: € 3.995,-

27

Klantvriendelijk
communiceren voor Service
Monteurs 2 dagen
Prijs: € 695,-

20

3

16

11

6

14

16

VCA-inloopexamens zijn altijd op de bovengenoemde VCA-cursusdata en starten om 16.30 uur.
Veilig Hijsen, Hoogwerker, Veiligwerken met de Reachtruck, Veilig werken met de bovenloopkraan en Beheerder Brandmeldinstallatie: zijn landelijk alleen mogelijk via
incompany training

Levens Reddend Handelen
locatie: Stellendam

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

BHV-cursus 1 dag met
lotus
Prijs: € 165,-

15, 25

19, 29

18, 28

15, 25

20, 30

17, 27

8

19, 29

16, 26

21, 31

18, 28

16

BHV-Herhaling 1 dag met
lotus
Prijs: € 109,-

15, 25

19, 29

18, 28

15, 25

20, 30

17, 27

8

19, 29

16, 26

21, 31

18, 28

16

EHBO Het Oranje Kruis
3-daagse cursus met lotus
cursusdagen maandag,
vrijdag en maandag
Prijs: € 525,-

27

17

23

17 start
op vrijdag

18

22

20

24

21

19

16

7

EHBO Her-certificering
Het Oranje Kruis met lotus
Prijs: € 235,-

28

25

24

21

19

23

21

25

22

20

17

8

AED Reanimatietraining
met lotus. 1 dagdeel
9.00 – 12.15 uur
Prijs: € 99,-

15, 25

19, 29

18, 28

15, 25

20, 30

17, 27

9

19, 29

16, 26

21, 31

18, 28

16

Kinder EHBO 1 dag
Prijs: € 99,-

28

26

25

22

21

24

10

26

28

22

14

28

Tijdens de 3 daagse EHBO cursus zijn de cursussen als volgt ingedeeld: Dag 1 maandag, Dag 2 Vrijdag, Dag 3 ochtend examentraining en middag examen
Let op! Als u in het bezit bent van een EHBO Diploma van Het Oranje Kruis met een geldigheid van 2 jaar, dient u wel ieder jaar 1 dag EHBO hercertificering te volgen.
Wanneer u dit het eerste jaar niet doet, moet u ervoor zorgdragen dat u in het tweede jaar 2 cursusdagen volgt om uw Diploma te kunnen behouden.

AED Aanbieding
Bent u op zoek naar een AED, dan kunnen wij u het volgende complete pakket aanbieden in samenwerking met
onze leverancier van Defibtech Lifeline AED’s.

Bestel nu en ontvang een gratis
pakket twv € 450,- gratis per AED.
Inhoud o.a. kast met akoustisch alarm

Ook met de betrouwbaarheid van de Defibtech Lifeline halfautomaat is het goed gesteld. De AED test zichzelf op de
aanwezigheid van de elektroden, werking van de condensator en op de capaciteit van de batterij. Hierdoor heeft u
een optimaal werkende AED. Helaas test de AED niet op de werking van de elektroden. Deze AED is onder toezicht
van het FDA geproduceerd. De FDA (Food and Drugs authority) stelt wereldwijd de strengste toezichteisen op de
productie van medische apparaten. Hierdoor bent u verzekerd van een uiterst betrouwbare defibrillator.
Als de Defibtech Lifeline halfautomaat is aangesloten op het slachtoffer, geeft de AED het ritme van hartmassage
aan. Ook wordt de hulpverlener met een stem door het proces geleid om de AED aan te sluiten. Dit alles is ingericht
om de AED zo snel mogelijk aan te sluiten en alle twijfel bij de hulpverlener weg te nemen. Dit met als uiteindelijke
doel om zoveel mogelijk mensenlevens te redden.
Doordat de AED halfautomatisch is, kan er middels een schokknop invloed worden uitgeoefend op het moment
waarop de schok wordt afgegeven. Dit is met name geschikt voor de professionele hulpverlener.
AED-Partner hecht grote waarde aan de inzetbaarheid van een AED. Zelfs zoveel waarde dat wij een gratis service
hebben ontwikkeld waarop u wordt geattendeerd indien de batterij en/of elektroden vervangen moeten worden.
Hiermee heeft uw AED een optimale inzetbaarheidsgarantie.

€ 1.625,- exclusief 9% BTW.
Speciale aanbieding AED
voor € 1.450,- exclusief 9% BTW + gratis pakket twv € 450,Defibtech Lifeline Vol automaat inclusief gratis toebehoren o.a. AED wandkast met
akoestisch alarm in geel of grijs
Van € 1.675,- exclusief 9% BTW.

Speciale aanbieding Vol automatische AED
Voor € 1.499,- exclusief 9% BTW + gratis pakket twv € 450,Subsidiemogelijkheid:
Vanaf 2018 worden de elektroden en batterijen na een inzet van een (publieke)AED vergoed door de
zorgverzekeraars. Deze vergoeding kan worden afgehandeld in samenwerking met de ambulancediensten.

ETC SALES AGENCY BV
Bent u op zoek naar meer klanten, maar ontbreekt het u of uw medewerkers aan tijd! Dan bent u bij ETC SALES
AGENCY BV (onze dochterorganisatie) aan het juiste adres. Met ruim vijfentwintig jaar ervaring op het gebied
van koude business to business acquisitieprojecten, bent u gegarandeerd dat onze Commerciële Medewerkers
hun vak verstaan.
Het houden van koude acquisitiegesprekken is topsport! Om mee te tellen binnen de topsport heb je talent,
doorzettingsvermogen, ervaring en passie nodig. Hetzelfde geldt voor onze acquisiteurs. Wij werken niet met
studenten maar met een hecht team commerciële medewerkers binnendienst. Daarnaast kunt u ervan verzekerd
zijn dat onze medewerkers beschikken over ruime werkervaring en over de passie voor het houden van koude
acquisitiegesprekken in het Nederlands en Duits.
Op deze wijze kunnen wij u en onze klanten garanderen dat onze medewerkers voldoen aan de door ons gestelde
eisen, die nodig zijn voor het professioneel en klantgericht afwikkelen van inkomende en uitgaande
acquisitiegesprekken.

KOUDE ACQUISITIE IS TOPSPORT!
Over de uitvoering van koude acquisitiegesprekken wordt vaak te makkelijk gedacht, maar het tegendeel is waar.
Koude acquisitie is topsport! Wanneer de koude acquisitie behoord tot de taak van uw medewerker, is het
belangrijk dat uw medewerker allereerst een passie heeft voor telefoneren. Daarnaast moet hij/zij beschikken
over een gezonde dosis incasseringsvermogen als het gaat om afgewezen worden en dit direct kunnen
ombuigen naar positiviteit. Alleen dan kan de medewerker het aan om zich de hele dag bezig te houden met
acquisitie. Maar als acquisitie gezien wordt als iets wat moet gebeuren of de passie hiervoor ontbreekt, wordt het
vaak gezien als een energie slurpende taak. Dit zal al snel resulteren in het feit, dat de uitvoering van
acquisitiegesprekken al snel onderaan de lijst van prioriteiten komt te staan.
Eenieder die u ernaar vraagt binnen uw organisatie, zal het antwoord geven dat hij of zij zich heel goed beseft,
dat de uitvoering van koude acquisitie rendement op zal leveren voor uw organisatie. Zodra u deze taak
daadwerkelijk zal moeten delegeren vertonen medewerkers al gauw vluchtgedrag. Uw medewerkers zullen zich
al snel beseffen dat er minimaal 60 telefoontjes per dag nodig zijn om minimaal drie nieuwe afspraken voor u te
boeken, of minimaal drie verkoopdeals te kunnen sluiten. Wat als uw medewerkers daar geen tijd voor hebben?
Door ons in te schakelen voor uw acquisitie of aftersalesgesprekken kunt u ervan op aan dat het gewenste
rendement zal worden behaald.

RENDEMENT TOETSEN DOOR MIDDEL VAN EEN 20 UUR DURENDE PILOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selecteren van 250 adressen in uw wensbranche;
Schrijven van een belscript;
Bedrijfsbezoek bij u op de locatie of een producttraining bij ons op locatie;
Indien niet aanwezig kunnen wij een bedrijfsbrochure ontwikkelen van 2 pagina’s tegen een
gereduceerd tarief van € 175,20 uur durende pilot (verdeeld over twee weken, i.v.m. terugbel afspraken).
Uw digitale brochure wordt direct na het gepleegde acquisitiegesprek verzonden en binnen 5 dagen na
gebeld (desgewenst kunt u in de bcc vermeld worden).
Tijdens het nabellen van de brochure wordt het doel nagestreefd om een afspraak te scoren of een verkoop
te sluiten (afhankelijk van uw product).;
U wordt direct op de door u gewenste wijze op de hoogte gebracht van een geboekte afspraak.
Ook ontvangt u direct het gesprekverslag.
Na de gedraaide pilot wordt een evaluatie afspraak ingepland en de voortgang van uw acquisitie besproken.
Als wij de acquisitie voor u mogen blijven worden direct het aantal uren en de nieuwe startdatum vastgelegd.
U ontvangt wekelijks per e-mail een duidelijke en overzichtelijke rapportage.

ETC SALES AGENCY BV
RIDDERKERK en STELLENDAM
Tel.nr. +31(0)85-8768975
SALES@ETCSALESAGENCY.COM

SITE MANAGERS & ADVISEURS VOOR PROJECTEN ON SITE

WE SAY WHAT WE DO AND WE DO WHAT WE PROMISE
INFO@ETCCRANESOLUTIONS.NL

TEL.NR. 085-0021503

VOOR AL UW BHV ARTIKELEN &
BRANDBLUSMIDDELEN,
BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES

VEILIGHEIDSCURSUSSEN KUNNEN LANDELIJK
ALS INCOMPANYCURSUS WORDEN UITGEVOERD

