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CDR Training
1
 - Technici en Analisten (IEA

2
 gecertificeerd) 

 

 

1. Beschrijving van de training 
 

Het doel van GDTech, als de Franstalige vertegenwoordiger van de 

EUDARTS Association, is om een gespecialiseerde portefeuille van 

elektronische oplossingen te creëren die op een transparante manier op de 

specifieke behoeften van Europese klanten en beleid is afgestemd. We 

bieden opleidingen op hoog niveau voor CDR-technici (gebruikers) en 

analisten die voldoen aan de gespecialiseerde behoeften van Europese 

politieambtenaren en privédetectives (autodeskundigen). We hebben een 

trainersvereniging "EUDARTS" opgericht voor het lezen en interpreteren van CDR-gegevens. Deze 

vereniging EUDARTS heeft tot doel openbare/particuliere trainers in Europa te trainen. 

 

De Europese CDR-cursus is specifiek geschreven met een Europese applicatie, Europese validaties, 

Europese wetgeving en bevat voornamelijk Europese voorbeelden (en enkele Amerikaanse). Het 

gedeelte "Analyst" van de cursus geeft studenten de informatie die nodig is om het EDR-systeem 

(Event Data Recovery) te beschrijven voor niet-ervaren mensen (dwz de cliënt, de rechtbank, het 

publiek) en maakt het mogelijk het CDR-rapport te gebruiken in het bedrijfskader, evenals informatie 

over kritieke gevallen identificeren en beoordelen/beoordelen van de betrouwbaarheid en 

nauwkeurigheid van deze training. 

 

Voor meer informatie kunt u deze site bezoeken:  

https://www.eudarts-group.com/kopie-van-english-language  

 

2. Technische aspecten – organisatie 
 

• Datum: 22 - 25 mei 2018 (4 dagen) 

• Typisch schema:  

08:30 – aankomst van deelnemers + koffie 

09:00 – training 

10:30 – verfrissing + koffie 

10:45 – training  

12:30 – lunch 

13:30 – training 

15:00 – verfrissing + koffie 

15:15 – training 

17:30 – einde van de dag  

 

 

                                                           
1
 Crash Data Retrieval. 

2
 Institut des Experts en Automobiles (Belgische deelnemers). 

GDTech België is Research Tax Credit gecertificeerd (CIR). 
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3. Registratieformulier als dit voorstel wordt goedgekeurd 
 

Ons referenties: 334.17/JMA 

CDR Training - Technici en Analisten 

 

Prijs: 2000 € (excl. BTW) 

 

Naam van het bedrijf en/of expert: _____________________________________________________ 

Bedrijfsadres:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer van het bedrijf: _______________________________________________________ 

Email van het bedrijf: ________________________________________________________________ 

BTW nummer van het bedrijf: __________________________________________________________ 

Bankrekeningnummer van het bedrijf: ___________________________________________________ 

Bankidentificatiecode (BIC) van het bedrijf: _______________________________________________ 

Naam en voornaam van de deelnemer: __________________________________________________ 

Telefoonnummer van de deelnemer: ____________________________________________________ 

Email van de deelnemer: ______________________________________________________________ 

 

Om te registreren, bedankt om deze laatste voltooide en ondertekende pagina terug te sturen 

naar: sales@gdtech.eu  

 

 

Ik blijf tot uw beschikking in geval van vragen: Joseph MARRA – 0032 479 43 04 59 
 
 

GDTech behoudt zich het recht voor om de training te annuleren of uit te stellen als het aantal registraties onvoldoende is 

(tussen tien en vijftien plaatsen beschikbaar). 


