
Wegvervoer

CMR Vrachtbrief, Vrachtwagens & Transportprijzen 
Duur: 4 halve dagen of 5 avonden

Infofiche



Wegvervoer

Waarom een opleiding over de CMR Vrachtbrief, 

Vrachtwagens & Transportprijzen?

CMR Vrachtbrief: 

• Multimodaal of niet, de ‘first/last mile’ is altijd met 

wegvervoer; 

• Bij disputen, schade, manco’s of vertraging is een 

correct ingevulde vrachtbrief het belangrijkste 

document.



Wegvervoer

Waarom een opleiding over de CMR Vrachtbrief, 

Vrachtwagens & Transportprijzen?

Vrachtwagens: 

• Hoe ziet een vrachtwagen eruit en welke heb je nodig om je 

goederen te vervoeren? Wat is een huifwagen? Of een box-

trailer?  

• Weet je hoeveel Europaletten er in een oplegger kunnen? 

Transportprijzen: 

• Hoe bereken ik de prijs aan de hand van een staffel of prijslijst; 

• Wanneer moet ik een wachtuur betalen?



Wegvervoer

Doelgroep

• B to B 

• Alle bedrijven, magazijnen en winkels die goederen (laten) 

verzenden of aangeleverd krijgen; 

• Aankopers; 

• Verkopers; 

• Logistieke medewerkers; 

• Maritieme bedienden.



Wegvervoer

Doel van de opleiding

• Hands-on je rechten en plichten kennen volgens de toepasselijke 

wetgeving; 

• Een vrachtbrief leren invullen en gebruiken; 

• Weet welke vrachtwagen of oplegger je nodig hebt om je goederen te 

vervoeren; 

• Transportprijzen correct kunnen berekenen voor: 

• Containertransporten (ook multimodaal); 

• Deellading per pallet of laadmeter; 

• Groupage per gewicht of volume.



Wegvervoer

Inhoud van de opleiding 
Duur: 4 halve dagen of 5 avonden

CMR Vrachtbrief 

• Wie zijn de verschillende partijen? (Afzender, verlader, 

vervoerder, ondervervoerder, …) 

• Wat zijn de rechten en plichten van elke partij? 

• De verschillende modellen en de e-CMR. 

• Wat komt er in welk vakje op een vrachtbrief? 

• Vrachtbrieven leren invullen voor divers vervoer: palletten, 

containers etc…
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Inhoud van de opleiding 
Duur: 4 halve dagen of 5 avonden

Vrachtwagens 

• Overzicht van verschillende types vrachtwagens. 

• De meest voorkomende opleggers. 

• Toegelaten MTM en afmetingen (vanaf wanneer is dit uitzonderlijk vervoer?) 

Transportprijzen 

• Containertransporten; 

• Deellading per pallet of laadmeter; 

• Groupage per gewicht of volume.
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Cursusmateriaal voor de opleiding

• Uitgeschreven theoriecursus; 
• Oefenboekje met actuele prijzen & verbetersleutel; 
• Examen en herexamen 
• Slides.



Wegvervoer

Veel fotos en veel 

oefeningen
Actuele prijzen

LaadMeter
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Over Via Agrippa

• 15 jaar ervaring in opleidingen uit de praktijk (ook Webinars); 

• Alleen wegvervoer en ladingzekering; 

• 4 dynamische docenten over heel Vlaanderen; 

• Gaétan Bascourt - Xander Martens - Patrick Arts -  

Thomas Goossens 

• Vaste referenties: Portilog, Randstad, Logos 

• Aanbod opleidingen en meer info terug te vinden op: 

www.via-agrippa.com

http://www.portilog.be
https://www.randstad.be
https://www.logosinform.be
http://www.via-agrippa.com
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Uw partner wegvervoer:


via-agrippa.com

Gaétan Bascourt


road@via-agrippa.com


+32 473 54 28 98

http://www.via-agrippa.com
mailto:road@via-agrippa.com

