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Geachte (Kandidaat-) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Opname (bouwkundig) van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan het seminar

Trillingsmetingen conform SBR in de praktijk - deel 2
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Opname (bouwkundig)
: donderdag 13 februari 2014
: 13.00 uur tot 17.00 uur
: Bouwhuis, Zilverstraat 69, 2718 RP te Zoetermeer
: € 60,00, exclusief BTW
: 20

Inhoud en programma
Vanaf 2010 wordt vanuit de Branche Opname (bouwkundig) twee maal per jaar een bijeenkomst
georganiseerd. Tijdens voorgaande seminars zijn de onderwerpen risicoanalyse, monitoring,
bouwkundige opname en deformatiemetingen aan de orde geweest.
Tijdens dit interactieve seminar komt het praktisch voorbereiden van een trillingsmeting conform de
huidige SBR meet– en beoordelingsrichtlijnen aan bod. Tevens komt aan de hand van praktische
voorbeelden aan de orde waarop bij het uitvoeren van metingen gelet moet worden om tot betrouwbare
resultaten te komen. Ook wordt kort het verwerken van de meetresultaten en de onderdelen van een
rapportage besproken en kunt u zelf aan de slag met trillingsmeetapparatuur.
Programma
13.00 uur - 13.30 uur
13.30 uur - 14.00 uur
14.00 uur - 14.45 uur
14.45 uur - 15.00 uur
15.00 uur - 15.45 uur
15.45 uur - 16.00 uur
16.00 uur - 17.00 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door het branchebestuur en een toelichting op het beleidsplan
van de branche Opname door Benno Bruinsma
Presentatie uitvoering Trillingsmetingen conform de SBR
door: Profound — algemeen directeur mevrouw A. van Rietschoten, BA
Pauze
Workshop “aan de slag met trillingsmeetapparatuur”
Tijdens deze workshop wordt u de gelegenheid geboden zelf met een VIBRA-sbr
trillingsmeetsysteem aan de slag te gaan.
Evaluatie presentatie/workshop
Afsluiting met een hapje en een drankje

Na deze bijeenkomst wordt u digitaal een hand-out toegestuurd.
Sprekers
Deze bijeenkomst wordt verzorgd door de Commissie Seminars van de branche Opname (bouwkundig)
en Profound BV.
Profound BV ontwikkelt en vervaardigt innovatieve paaltestsystemen en geotechnische monitoringssystemen van zeer hoge kwaliteit, zoals de SIT-serie, PDA/DLT, VIBRA-serie, IS-Liquid Level sensoren,
BAT-waterspanningssensoren, De SPECHT. Ook verzorgen zij bijbehorende cursussen en indien
gewenst training op locatie.

Deelname
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 40 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 kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de bijeenkomst wordt u 50% van
het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij helaas genoodzaakt u het volledige
bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd dit seminar te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
NIVRE
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