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(Kandidaat) Register-Experts
branche Motorvoertuigen

Rotterdam, 2 mei 2012
Betreft: Uitnodiging There is more to glass than you think!

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens de Commissie Permanente Educatie van de branche Motorvoertuigen nodigen wij u van harte uit
voor een lezing op het gebied van autoglas op 05 juni en 14 juni 2012.

THERE IS MORE TO GLASS THAN YOU THINK!
Doelgroep
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle (kandidaat)Register-Experts branche Motorvoertuigen.
Inhoud
Vraagt u zich ook wel eens af hoe autoglas gemaakt wordt, wat de technische eigenschappen zijn van
autoglas en wat we kunnen verwachten op het gebied van autoglas in de toekomst?
Tijdens een lezing van Saint-Gobain Autover Benelux wordt u meegenomen in de wereld van autoglas en
krijgt u een indruk wat er allemaal mogelijk is op het gebied van autoglas.
Programma
19.00 uur – 19.30 uur
19.30 uur – 20.15 uur
20.15 uur – 20.45 uur
20.45 uur – 21.30 uur
21.30 uur – 22.00 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie Saint-Gobain “De wereld van autoglas”
Koffiepauze
Vervolg presentatie
Afsluiting

Sprekers
Saint-Gobain Autover Benelux - www.autover.nl - is de distributeur van Saint-Gobain Sekurit autoglas in de
onafhankelijke vervangingsmarkt en levert autoglas en aanverwante producten zoals lijmen,
gereedschappen, lijsten, clips, fasteners, tapes en nog veel meer voor de autoglas specialist.
De heer N. Baartmans, salesmanager Nederland van Saint-Gobain Autover Benelux is gastspreker.

Datum
Dinsdag 05 juni en donderdag 14 juni 2012

Locatie en parkeergelegenheid

05 juni - Soesterberg

14 juni - Vught

Hotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Hotel Van der Valk Vught
Bosscheweg 2
5261 AA Vught

Parkeren
Gratis parkeren op eigen terrein

Parkeren
Gratis parkeren op eigen terrein

Kosten
Deelname aan deze lezing is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Permanente Educatie
Deze lezing is gewaardeerd op 10 PE- punten. De opleidingspunten worden u achteraf toegekend en in
Extranet bijgewerkt. Ook ontvangt u middels Extranet een deelnamebewijs.
Deelname
Aan deze lezing kunnen maximaal 100 personen deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Annuleringsregeling
In geval van annulering verzoeken wij u uzelf tijdig middels EXTRANET af te melden. U krijgt hiervan
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,

Commissie Permanente Educatie
branchegroep Motorvoertuigen

