Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. Eén van de wijzigingen is de verplichte
aanstelling van een preventiemedewerker die een formele adviesrol krijgt en over
aantoonbare deskundigheid moet beschikken.
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e-prevent bestelt u eenvoudig via de webshop van Veiligheidspiramide
https://www.veiligheidspiramide.nl/product/cursus-product.
Betaling via Ideal of bankoverschrijving. Daarna ontvangt u een introductie e-mail.
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