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Geachte (Kandidaat)-Register-Expert,
Namens het branchebestuur Motorvoertuigen van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor deelname aan
de lezing

Blik op de weg met e-bikes
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE-punten
Kosten

: branche Motorvoertuigen
: 8 oktober en 14 oktober 2015
: 19.00 uur - 22.00 uur
: Van der Valk Hotel Leusden - Amersfoort en Nuland - ’s-Hertogenbosch
:2
: niet van toepassing

Het E-Bike Service Center is bereid gevonden om voor de NIVRE ingeschrevenen van de branche
Motorvoertuigen een lezing te verzorgen over e-bikes.
Het E-Bike Service Center (EBSC) is een afdeling van Accell Nederland. Accell Group is wereldwijd actief in
het midden- en hoge segment van de fietsenmarkt en de markt voor fietsonderdelen en -accessoires.
De onderneming heeft een leidende marktpositie in Europa en is één van de grotere spelers in NoordAmerika voor afzet via de gespecialiseerde fiets- en sportvakhandel. Daarnaast is Accell Group in Europa
marktleider in elektrische fietsen. EBSC is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning op e-bikes aan
het Europese dealernetwerk van Accell, met merken als Batavus, Koga, Sparta, Ghost en Lapierre.
Tot de servicegebieden van EBSC behoren: helpdesk-call-center, training, informatievoorziening en levering
van serviceonderdelen van e-bikes.
Inhoud lezingen
Weer een blik op de weg erbij, de e-bike! Dit fenomeen is inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld van alledag. Dit betekent niet alleen nieuwe technieken, maar ook nieuwe schades.
Een interessant onderwerp, waar de meeste schade-experts nu of in de toekomst vast wel een keer mee te
maken zullen krijgen.
Tijdens de NIVRE-lezingen worden de volgende onderwerpen belicht door twee sprekers van EBSC,
de heer R. Goettsch - manager EBSC - en de heer W. Jonker - training en dealercommunicatie - :
het fenomeen E-bike, E-bikes; Pedelecs/S-Pedelec, voertuigcategorieën en indeling, normering en regelgeving, E-bike markt in Nederland, E-bike configuraties, E-bike aandrijfsysteem, werking, componenten en
eigenschappen, systeemintelligentie, nieuwe trends, speed Pedelecs, E-MTB’s en alles elektrisch.
Vragen?
Om zoveel mogelijk aan te sluiten op de wensen en de verwachting van de deelnemers, vragen wij u om
eventuele vragen over e-bikes, wellicht gebaseerd op eigen ervaring, voor 25 september 2015 door te sturen
naar j.boogerd@nivre.nl.

Het 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
Koffiepauze
Vervolg presentatie
Afsluiting

Locatie 8 oktober 2015
Van der Valk Hotel Nuland
Rijksweg 25
5391 LH - ‘s-Hertogenbosch
Locatie 14 oktober 2015
Van der Valk Hotel Leusden
Philipsstraat 18
3833 LC — Leusden
Er is voldoende parkeergelegenheid op de parkeerterreinen van de Van der Valk Hotels.
Annuleringsregeling
Er kunnen per bijeenkomst maximaal 100 (kandidaat) NIVRE Register-Experts deelnemen. Aanmelden
geschiedt via Extranet. U ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
Om ook uw NIVRE– collega’s een kans van deelname te gunnen, verzoeken wij u in geval van
annulering uzelf tijdig in EXTRANET af te melden. Indien u zich in het geheel niet van te voren afmeldt
zijn wij genoodzaakt u € 25,00 (excl. BTW) in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding
binnenkort tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
NIVRE

Commissie Permanente Educatie,
branche Motorvoertuigen

