
LI-ION VEILIGHEIDSCURSUS

Well prepared for the 
heat of the moment



Li-ion veiligheidscursus

Er is een enorme toename in de toepassing en de schaalgrootte van Li-ion batterijen, dit brengt nieuwe inzichten en risico’s 

met zich mee. Er is bij zowel hulpverleners als producenten en vervoerders veel onbekendheid rondom deze risico’s en 

mogelijke incidenten met Li-ion batterijen. Hoe dien je om te gaan met de opslag en het vervoer van deze batterijen, welke 

maatregelen moet je nemen bij beschadiging, hoe kun je incidenten voorkomen en welke repressieve maatregelen en 

blusmiddelen zijn het meest effectief? 

RelyOn Nutec biedt, samen met de experts van EnerSafe, de Li-ion veiligheidscursus aan. Na deelname aan deze cursus bent  

u bewuster van de risico’s en weet u welke preventieve maatregelen u kunt treffen om incidenten te voorkomen. Tevens 

brengen wij u op de hoogte over de repressieve maatregelen u kunt nemen om adequaat te kunnen handelen bij incidenten.

Over EnerSafe
EnerSafe biedt trainingsmethodes en procedures gericht op de veiligheid van Li-ion batterijen aan diverse sectoren en professionele 
hulpverleners. De diensten richten zich met name op advies bij het gebruik, vervoer en opslag van batterijen, preventieve maatregelen 
en bestrijding van incidenten met Li-ion batterijen. EnerSafe is daarnaast gespecialiseerd in de batterijen en energieopslag in alternatief 
aangedreven voertuigen, zoals elektrische en hybride voertuigen.

Over RelyOn Nutec
RelyOn Nutec is een internationaal opererende onderneming, gespecialiseerd in veiligheid van mensen en organisaties. Wij bieden advies, 
opleidingen en trainingen aan professionals uit de offshore, maritieme en windenergie sector en industriële- en overheidsbrandweren.  
Met twee trainingscentra in de Amsterdamse en Rotterdamse havens bereiden wij professionals en hulpverleners voor op het voorkomen en 
bestrijden van incidenten in een realistische trainingsomgeving, met realistische incidentscenario’s. Samen met onze klanten zorgen wij al ruim 
35 jaar voor de veiligheid van hun medewerkers en organisaties. Wij zorgen ervoor dat onze klanten competent en optimaal voorbereid zijn 
op noodsituaties en kunnen dankzij onze uitgebreide kennis en ervaring verder gaan dan wet- en regelgeving.

Duur

1 dag

Trainingslocatie

De locatie is het oefencentrum van RelyOn Nutec op  

de Rotterdamse Maasvlakte. Hier is het mogelijk om  

het brandverloop van de Li-ion batterijen en het gebruik 

van huidige en conceptuele blusmiddelen op diverse 

manieren live te demonstreren.  

Prijs en data

Op aanvraag via fireacademy@nl.relyonnutec.com.

Bij de cursus is een naslagwerk inbegrepen. Dit bevat 

handige informatie over onder andere de kenmerken  

en risico’s van Li-ion batterijen. 

Informatie en boekingen 

fireacademy@nl.relyonnutec.com 

0181 376 666

www.relyonnutec-fireacademy.com

Doelgroepen

• Transport & logistieke sector

• Productiebedrijven

• HSE-functionarissen

• Hulpverleners

• Veiligheidsfunctionarissen

INHOUD
De cursus is een combinatie van theoretische sessies  

en praktische demonstraties om uw kennis omtrent  

de risico’s van Li-ion batterijen te verbreden. Tijdens  

de cursus komen onder andere de volgende onder-

werpen aan bod:

• Kennis en inzicht risico’s Li-ion batterijen

• Inzicht in de huidige standaarden en ontwikkelingen

•  Kennis en ervaring van huidige en conceptuele 

blusmiddelen

• Lessons learned recente incidenten


