
BHV extra
Pakket met 3 jaar voordeel!

jaar 1 Herhaling BHV  
Basismodule LEH 
halve dag 

jaar 2 Herhaling BHV  
Basismodule LEH 
halve dag 

jaar 3 Herhaling BHV  
Basismodules LEH en  
brandbestrijding 
hele dag 
  
uw voordeel 5%

Sonon verzorgt voor u:
• Sonon BHV-Pas
• registratie
• jaarlijkse reminder
• locatie naar keuze
• datum naar keuze
• maatwerk

BHV
Pakket met 3 jaar voordeel!

jaar 1 Herhaling BHV  
Basismodule LEH 
halve dag 

jaar 2 Herhaling BHV
Basismodule LEH 
halve dag 

jaar 3 Herhaling BHV  
Basismodule  
brandbestrijding 
halve dag
  
uw voordeel 6%

Sonon verzorgt voor u:
• Sonon BHV-Pas
• registratie
• jaarlijkse reminder
• locatie naar keuze
• datum naar keuze
• maatwerk

Herhaling BHV Basisopleiding  
Pakketkorting herhaling incompany

BHV compleet
Pakket met 3 jaar voordeel!

jaar 1 Herhaling BHV  
Basismodules LEH en  
brandbestrijding 
hele dag 

jaar 2 Herhaling BHV  
Basismodules LEH en  
brandbestrijding 
hele dag 

jaar 3 Herhaling BHV  
Basismodules LEH en  
brandbestrijding 
hele dag 
  
uw voordeel 7%

Sonon verzorgt voor u:
• Sonon BHV-Pas
• registratie
• jaarlijkse reminder
• locatie naar keuze
• datum naar keuze
• maatwerk

Profiteer nu van een mooie korting met deze complete BHV pakketten. De herhalingen zijn bedoeld 
voor het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de Bedrijfshulpverlener.  Tijdens de 
herhaling ligt de nadruk op het praktisch kunnen handelen. De herhalingen worden verzorgd 
door ervaren instructeurs en afgestemd op de dagelijkse praktijk.
Jaarlijks wordt voor de herhaling een nieuw programma gemaakt. Ook kunnen uw wensen in de 
herhaling worden verwerkt. De herhaling van de BHV Basisopleiding bestaat uit 2 modules: 

Brandbestrijding:

• Kleine blusmiddelen

• Communicatie

• Evacuatie

Levensreddende Eerste Handelingen (LEH):

• Eerste hulp bij bewustzijnsstoornissen

• Eerste hulp bij ademhalingsstoornissen

• Verzorging diverse wonden en letsels

• Reanimatie/AED



Herhaling BHV Basisopleiding 
Pakketkorting herhaling incompany

Organisatie

Contactpersoon

Adres

Postcode

Plaats

telefoon

E-Mailadres

Factuuradres het zelfde als E-Mailadres       Ja       Nee

E-Mailadres Factuur

Pakket BHV     6 % voordeel

Pakket BHV extra   5% voordeel

Pakket BHV compleet  7% voordeel

Datum

Handtekening

Voorwaarden:

Bij vroegtijdig beëindigen van dit pakket, wordt het verschil t.o.v. de standaardprijs alsnog in rekening gebracht. Deze aanbieding is niet geldig in 

combinatie met andere aanbiedingen. Alle prijzen zijn excl. BTW. Zie ook de algemene voorwaarden www.sonon.nl.

S.v.p. het ingevulde formulier per post of e-mail zenden naar:

Sonon Bedrijfshulpverlening
Prins Bernhardweg 21
7241 DH Lochem
info@sonon.nl

Aanmeldingsformulier


