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(Kandidaat) Register-Experts
branche Motorvoertuigen

Rotterdam, 17 oktober 2012
Betreft: Uitnodiging Mercedes-Benz lezing “Present & Future”

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het branchebestuur Motorvoertuigen en Mercedes-Benz Global Training, nodigen wij u
hierbij van harte uit voor een interactieve lezing

PRESENT & FUTURE
Inhoud
Tijdens deze bijeenkomst wordt u volledig geïnformeerd over de nieuwste reparatiemethoden en
voertuigenconstructies.
Deze bijeenkomst bestaat uit twee lezingen: Present & Future.
Tijdens de lezing Present wordt de nieuwe A-Klasse, met zijn unieke assistentiesystemen en de
daarbij behorende reparatiemethoden, besproken. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de
activiteiten van Mercedes-Benz op het gebied van schadekostenreductie. Tevens worden de
aluminium reparatiemethoden met de daarbij behorende voorschriften behandeld.
De lezing Future geeft u een blik in de toekomst waarbij het gaat om alternatieve aandrijving. Het
gaat hierbij niet alleen om de auto, maar vooral om de wereld daaromheen. Zo wordt u
meegenomen in de wereld van laadstations voor elektrisch aangedreven voertuigen,
werkplaatsaanpassingen, fabrikanteisen, veiligheidseisen en nieuwste veiligheidssystemen. Voorts
worden diverse vernieuwingen op het gebied van assistentiesystemen behandeld.
Het aantal deelnemers per lezing is gesteld op maximaal 30 personen. Hierdoor is er meer ruimte
voor interactie en kan er dieper worden ingegaan op vragen.
Programma
18.00 uur - 18.30 uur
18.30 uur - 20.00 uur
20.00 uur - 20.30 uur
20.30 uur - 21.45 uur
21.45 uur - 22.00 uur

Ontvangst en registratie
Aanvang lezingen “Present & Future”
Pauze (wisselen van groepen)
Vervolg lezingen “Present & Future”
Afsluiting

Sprekers
De lezingen worden verzorgd door de heren M. Bax en A. Cornelissen. Beiden zijn trainer
personenwagens van Mercedes-Benz Global Training Nederland B.V.
Data, locaties en parkeergelegenheid

Veldhoven

Soesterberg

Dinsdag 27 november 2012
NH Conference Centre Koningshof
Locht 117
5504 RM Veldhoven

Woensdag 28 november 2012
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Parkeren
Gratis parkeren op eigen terrein

Parkeren
Gratis parkeren op eigen terrein

Kosten
Deze bijeenkomst wordt u volledig aangeboden door Mercedes-Benz Global Training Nederland BV
en het NIVRE.
Consumpties zijn voor eigen rekening en dienen contant te worden afgerekend.
Permanente Educatie en deelnamebewijs
Na deelname ontvangt u middels Extranet 10 opleidingspunten en een deelnamebewijs.
Deelname
Het maximum aantal deelnemers per avond is gesteld op 60 personen.
Aanmelding en annulering
Aanmelden geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging.
Gezien het beperkte aantal plaatsen, willen wij u met klem verzoeken u - in geval van annulering - tijdig af te melden.
Wellicht biedt u hiermee uw “collega” een kans om toch deel te kunnen nemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u te mogen begroeten
op 27 of 28 november 2012.
Met vriendelijke groet,
Commissie Permanente Educatie
Branchegroep Motorvoertuigen

