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A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

“It starts with 
              the driver ”
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1 Rijschool Eureka 
Strandlaan 217 
8670 Koksijde

7 Campus Transport Academy 
Antwerpsesteenweg 106 B 
2800 Mechelen

13 ERS-Academy 
Avenue des Artisans 1 
7822 Ghislenghien

2 Rijschool Topper 
Monnikenwerve 107 
8000 Brugge

8 Rijschool Fury 
Lammerdries 2 
2440 Geel

14 ERS-Academy 
Rue de la recherche
1400 Nivelles

3 Kortrijkse rijschool 
Drieslaan 72 
8560 Gullegem

9 Rijschool Mercator 
Wingepark 7 
3110 Rotselaar

15 ERS-Academy 
Boulevard D’Avroy 254 
4000 Liège

4 Rijschool Merelbeke 
Stokstormstraat 14A 
9800 Deinze

10 Rijschool Hendriks 
Leopoldlaan 44 
3900 Pelt

16 ERS-Academy 
Rue Des Ormeaux 27 
6460 Chimay

5 Rijschool Traffix 
Heirbaan 129 
9200 Dendermonde

11 Hendriks J & L 
Geleenlaan 29 
3600 Genk

17 Campus Transport Academy
Les Arsins, 4
4190 Werbomont

6 Rijschool Traffix 
Kapellelaan 97 
1860 Meise

12 Car & Truck
Kempischesteenweg 345/2
3500 Hasselt

18 ERS-Academy 
Rue de Lorraine 
6700 Arlon

Haal het beste uit  
uw DAF truck

Opleidingslocaties

Transport Academy
Neerlandweg 17A

2610 Wilrijk

info@transportacademy.be

03/286 44 49
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Naam klant 

E-mailadres klant

Naam dealer

DAF voertuigtype 

Chassisnummer

Afl everdatum voertuig

Deze voucher kan verzilverd worden via inschrijving in de online opleidingskalender 

die u kan vinden op www.daf.be/driveacademy

Vous pouvez encaisser ce coupon en vous inscrivant au calendrier de formation en 

ligne via le site Internet www.daf.be/driveacademy

Nom du client

Adresse e-mail du client

Nom du concessionnaire

Type de véhicule DAF

Numéro de châssis

Date de livraison du véhicule 

DAF kent uw business. We weten hoe belangrijk effi ciency voor u is. Daarom 
leveren we trucks met een laag brandstofverbruik en lage operationele kosten.
Daarnaast bieden we tal van diensten om uw rendement verder te verhogen. 
Natuurlijk vergeten we ook uw chauffeurs niet!

De DAF Driver Trainingen helpen de chauffeur het beste uit uw DAF truck te halen. Door het blijvend besparen 

van brandstof en maximale aandacht voor veiligheid. Bij aanschaf van een DAF truck ontvangt u nu een voucher 

voor een DAF EcoDrive opleiding (Code 95) ter waarde van € 515,00. De voucher kan verzilverd worden 

bij onze opleidingspartner Transport Academy door inschrijving via de online opleidingskalender die u kan vinden op 

www.daf.be/driveracademy

Voordelen Driver Training 

Een DAF EcoDrive opleiding door een DAF gecertifi eerde trainer betekent een viervoudige kostenbesparing, want deze 

gratis training vermindert het risico op schades, vergroot de veiligheid op de weg én heeft een positief effect op het 

brandstofverbruik.

Voucher DAF EcoDrive Code 95

• U ontvangt bij de levering van uw DAF truck een voucher 

voor een opleiding ter waarde van € 515,00.

• De opleiding behelst 2 dagdelen: 3,5 uur klassikale theorie 

en 3,5 uur individuele praktijk met uw nieuwe DAF truck. 

• De opleiding geldt als de verplichte praktijktraining in het 

kader van Code 95.

• De voucher geldt voor één persoon en is geldig tot zes 

maanden na afl evering van uw DAF truck door een erkende 

DAF concessiehouder in België .

Meer informatie

Kijk op www.daf.be/driveracademy

voor meer informatie over de DAF Driver Trainingen of neem 

contact op met uw eigen DAF concessiehouder in België.

U kunt zich ook rechtstreeks richten tot Transport Academy.

Haal het beste uit 
uw DAF truck
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Naam klant 

E-mailadres klant

Naam dealer

DAF voertuigtype 

Chassisnummer

Afl everdatum voertuig

Deze voucher kan verzilverd worden via inschrijving in de online opleidingskalender 

die u kan vinden op www.daf.be/driveacademywww.daf.be/driveacademy

Vous pouvez encaisser ce coupon en vous inscrivant au calendrier de formation en 

ligne via le site Internet www.daf.be/driveacademywww.daf.be/driveacademy

Nom du client

Adresse e-mail du client

Nom du concessionnaire

Type de véhicule DAF

Numéro de châssis

Date de livraison du véhicule 

  DRIVEN BY QUALITY

Voucher

Uw nieuwe DAF presteert optimaal...

T.W.V. € 515,00

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___ / ___ / 20___

V
o
u
c
h
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r...als de chauffeur óók

   optimaal presteert

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in DAF Trucks.
Om ervoor te zorgen dat u nóg meer rendement 
haalt uit uw voertuig, stellen wij de chauffeur graag 
in staat om op onze kosten deel te nemen aan een 
gecertifi ceerde DAF Driver Training. Voor u betekent 
dit een viervoudige kostenbesparing, want de gratis 
training vermindert het risico op schades, vergroot de 
veiligheid op de weg én heeft een positief effect op het 
brandstofverbruik.

* Kijk op www.daf.be/driveracademy voor meer informatie over de DAF Driver Trainingen.

VOUCHER VOOR EEN KOSTELOZE 
DAF ECODRIVE OPLEIDING (CODE 
95) BIJ ONZE OPLEIDINGSPARTNER 
TRANSPORT ACADEMY*

T.W.V. € 515,00
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Naam klant 

E-mailadres klant

Naam dealer

DAF voertuigtype 

Chassisnummer

Afl everdatum voertuig

Deze voucher kan verzilverd worden door inschrijving via de online opleidingskalender die u kan vinden op www.daf.be/driveracademy




