(Kandidaat)Register-Experts
branche Motorvoertuigen

Rotterdam, 3 juli 2013
Betreft: Uitnodiging lezing “Restauratie van oldtimers” door Ben Kolvenbach

Geachte (Kandidaat)Register-Expert,
Namens de Commissie Permanente Educatie van de branche Motorvoertuigen, nodigen wij u hierbij van
harte uit voor een lezing op het gebied van restauratie van oldtimers op 10 en 19 september 2013

RESTAURATIE VAN OLDTIMERS
Jaguar en Daimler
Spreker
De commissie heeft Jaguar/Daimler Autobedrijf Ben Kolvenbach B.V. bereid gevonden om voor de NIVREexperts, ingeschreven in de branche Motorvoertuigen, op twee verschillende locaties in het land een lezing
te geven over de restauratie van oldtimers.
Ben Kolvenbach is gevestigd te Boven-Leeuwen en is een van de oudste specialisten in Nederland op het
gebied van klassieke Jaguars en Daimlers.

Inhoud
Tijdens deze lezing worden onderwerpen belicht als
 Carrosserie
 Plaatwerk herstellen of zelf maken
 Gebruik Engels wiel
 Technische componenten zoals motor en aandrijflijn
 Het zoeken en vinden van onderdelen
 Het laten maken van replica onderdelen zoals rubbers etc.
 RDW en restauratie (keuring)
 Waarde ontwikkeling bij restauratie
 Wat is kwalitatief goed en wat is optische schijn
 Veel gemaakte fouten bij restauratie
 Hoe om te gaan bij waarde taxatie
 Hoe om te gaan met schade expertise cq schade herstel

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

Data
Dinsdag 10 september en donderdag 19 september 2013.

Locatie en parkeergelegenheid

10 september - Soesterberg

19 september - Vught

Hotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Hotel Van der Valk Vught
Bosscheweg 2
5261 AA Vught

Stijlzaal

Valkenzaal

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
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

