PROGRAMMA

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE EXPERTISECAFÉ MOTORVOERTUIGEN, groet en ontmoet!
Datum en tijd
Locatie
Parkeren

: Woensdag 14 november 2018 - 14.30 uur - 20.00 uur
: Mercedes-Benz Cars Nederland B.V., Van Deventerlaan 50, 3528 AE Utrecht
: Op eigen terrein

Programma
14.30 uur – 15.00 uur
15.00 uur – 15.10 uur
15.10 uur – 16.45 uur
15.55 uur – 16.00 uur
16.45 uur – 17.15 uur
17.15 uur – 18.45 uur
18.45 uur – 19.00 uur
19.00 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Diverse presentaties
Wissel groepen
Pauze / wissel groepen
Vervolg programma
Toets
Buffet

l

Atrium
Auditorium
Auditorium / 1e verdieping
1e verdieping
Atrium
Auditorium / 1e verdieping
Idem
Atrium

Presentaties
De veranderende rol van de Autoruit
Sprekers
Duur presentatie
Zaal

: Niels Baartmans en Jurgen Cassauw
: 45 minuten
: Benz zaal – 1e verdieping

Tijdens een duo presentatie van Saint-Gobain en Hella Gutmann wordt er dieper ingegaan op de toekomst
van automobiliteit en de veranderende rol van de autoruit en ruitkalibratie hierin. Een deel van de presentatie
gaat over de noodzaak van kalibreren na een ruitvervanging. Van letterlijk “Windshield” (Windstop) naar
onderdeel van ADAS systemen. En in de toekomst de “smart windscreen” en de consequenties die hangen
aan het vervangen van de ruit (o.a. kalibratie van ADAS systemen).

Uitlezen en diagnose vooraf en tijdens schade-afhandeling
Spreker
Duur presentatie
Zaal

: John Philips
: 90 minuten
: Auditorium

Er komen steeds meer elektrische componenten in een voertuig. Voertuigen worden door vele sensoren en
regelapparaten steeds slimmer. Deze componenten kunnen voor, tijdens en na een schade voor problemen
en onverwachte kosten zorgen. Door middel van voorbeelden zal GMTO inzicht geven in de volgende
onderwerpen:
 Hoe krijg je snel een totaaloverzicht van de elektrische staat van een voertuig.
 Heeft een storing/ foutcode te maken met de schade.
 Moeten we rekening houden met meerwerk i.v.m. verborgen systemen (bijvoorbeeld radarsysteem
achter de grill).
 Welke mogelijkheden zijn er voor het schade bedrijf/ schade expert om op eigen locatie diagnose te
doen.
 Waar moet men rekening mee houden bij schade aan hybride of E-voertuigen.

WAECO aircoservice
Spreker
Duur presentatie
Zaal

: Maurice van der Loop en Joost Bouwmeester
: 45 minuten
: Mercedes zaal – 1e verdieping

Airconditioning; geen overbodige luxe, maar meer en meer een onmisbare voorziening. Waeco
AirconService is uitgenodigd om de deelnemers meer over de ontwikkelingen in de aircowereld te vertellen,
over de EU regelgeving, koudemiddelen en wat te doen bij schade!

