
Algemene informatie
Schenkt of verkoopt u alcoholhoudende dranken dan moet u voldoen aan de eisen die 
zijn gesteld in de Drank- en Horecawet. Daarin is bepaald dat ieder bedrijf of verenig-
ing die alcoholhoudende dranken schenkt of verkoopt, ervoor moet zorgen dat er 
altijd een leidinggevende aanwezig is. De leidinggevende moet in het bezit zijn van 
een SVH Verklaring Sociale Hygiëne. Zonder diploma Sociale hygiëne kunt u geen 
horecavergunning aanvragen. 

Voor wie | Heeft u een bedrijf of vereniging die alcoholhoudende schenkt of verkoopt? 
Dan is het verplicht om in bezit te zijn van een SVH Verklaring Sociale Hygiëne. 

Sociale hygiëne diploma | Bij Socialehygienedirect kunt u zich optimaal voorbereiden op 
het o�ciële SVH examen. Als u het landelijke examen met minimaal een 6 heeft afgerond 
ontvangt u een diploma van het SVH. De SVH Verklaring Sociale hygiëne is geldig voor on-
bepaalde tijd. Socialehygienedirect heeft een online interactief cursuspakket beschikbaar 
gesteld waarmee u snel en e�ectief de stof kunt leren. 

Waarom Socialehygienedirect?
Geen wachttijden, direct beginnen
Lage prijs voor een compleet pakket
Sneller de Sociale hygiëne cursus volgen met 
interactieve modulest
Geen reiskosten
Studeren waar en wanneer u wilt
Vriendelijke Customer Support voor al uw vragen   

Inschrijven? | Inschrijven voor een cursuspakket kan gemakkelijk via www.socialehygienedirect.nl/inschrijven. 
Kies uw pakket, en regel vandaag nog uw cursus Sociale hygiëne. 

Heeft u vragen over het inschrijven? 
Bel dan met onze vriendelijke Customer Support op telefoonnummer 070 3229090.

Cursusprogramma

6 Interactieve cursusmodules via internet
• Horeca & Slijterij
• Sociale vaardigheden
• Sociale hygiëne
• Alcohol, Drugs en Tabak
• Gokken
• Inrichtingseisen en voorzieningen
• (Voor)bereiden, presenteren en serveren 

 

 

SVH Proefexamen 
• Onbeperkt oefenen met oefentoetsen als ideale voorbereiding op het online examen.
• Leer van de fouten die u heeft gemaakt door terug te kijken met feedback.

SVH examen
Tijdens het examen Sociale hygiëne van het SVH wordt u getoetst op uw kennis 
over Sociale hygiëne. Via het SVH kunt u zich inschrijven voor het examen. 
Nadat u geslaagd bent voor het examen ontvangt u van het SVH uw 
SVH Verklaring Sociale hygiëne.
 

 

Sociale hygiëne cursus via 
Socialehygienedirect 
Bij Socialehygienedirect volgt u de Sociale hygiëne 
cursus via internet. Vrijwel direct na uw inschrijving 
op de website ontvangt u de inlogcodes en krijgt u 
toegang tot de online cursus die bestaat uit 
verschillende interactieve modules. De theorie sluit 
naadloos aan op het landelijke examen Sociale 
hygiëne. Met Socialehygienedirect bereidt u zich 
snel, gemakkelijk en tegen lage kosten voor op uw 
SVH Verklaring Sociale Hygiëne. 

Snel uw Diploma Sociale hygiëne halen  | Heeft u met spoed uw diploma Sociale 
hygiëne nodig? Dat kan! U kunt zich direct inschrijven via socialhygienedirect.nl/inschrijven, 
na de goedkeuring van uw inschrijving kunt u starten met de online cursus Sociale 
hygiëne. Tegelijk kunt u zich inschrijven bij het SVH voor een examen. 

Kiest u voor het digitale examen op een toetslocatie dan is het mogelijk om 8 werkdagen na 
bestelling examen te doen. Vervolgens ontvangt u binnen 3 werkdagen de uitslag en als u 
geslaagd bent direct uw diploma. Zo heeft u binnen 2 weken uw SVH verklaring Sociale 
hygiëne in huis.

Geldigheid SVH Verklaring Sociale Hygiëne | Uw SVH Verklaring Sociale Hygiëne is geldig 
voor onbepaalde tijd. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat uw diploma is verlopen of 
dat u zich moet inschrijven voor een herhalingscursus.

www.SOCIALEHYGIENEdirect.nl

Genoemde prijzen zijn per kandidaat en exclusief BTW.


