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In deze online cursus Klein Vaarbewijs 1 leert u navigeren op binnenwateren. Het is ook 
voldoende voorbereiding op het examen Klein Vaarbewijs 1. U kunt de artikelen één 
voor één doorlezen op mijn website en de multiple choice vragen maken onderaan de 
pagina’s op elmarteeuwen.com. Hierbij stuur ik u mijn werkboek met alle vragen en 
uitwerkingen.

Cursusmateriaal
U heeft geen extra cursusmateriaal nodig.

Helpdesk
U kunt bij uw studie gebruikmaken van begeleiding op afstand via telefoon, 
WhatsApp, Skype of e-Mail. Voor vragen kunt u mij gedurende kantoortijden bereiken 
via 06 – 150 53 445 of stuur een email aan info@elmarteeuwen.com.

Als u denk dat er een foutje in dit werkboek staat of iets ontbreekt, geeft u mij dat dan 
door. In dat geval zal ik uw mailje of telefoontje natuurlijk gratis beantwoorden en het 
werkboek verbeteren.
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U mag dit auteurs- beschermde document opslaan en printen voor eigen gebruik, 
maar u mag geen kopieën verspreiden of openbaar maken.
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Als u verdere vragen heeft kunt 

u emailen of tijdens kantooruren 

bellen.
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