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(Kandidaat)Register-Experts Risicodeskundigen
branche Groot Zakelijk

Rotterdam, 16 september 2013
Betreft: Uitnodiging seminar Brandmeldinstallaties

Geachte (Kandidaat)Register-Expert Risicodeskundige,
Onder auspiciën van de vakcommissie Groot-Zakelijk van het branchebestuur Risicodeskundige
organiseert het NIVRE op 22 oktober 2013 bij R2B te Zaltbommel het seminar

Brandmeldinstallaties
(normering, certificering en scenario’s)
Doelgroep
Dit seminar is bestemd voor (Kandidaat-) Register-Risicodeskundigen.
Doel
De deelnemers inzicht geven in NEN 2535 (c.q. beperkt NEN 2575, NEN 2555);
Wat is de toegevoegde waarde van een brandmeldinstallatie;
Hoe kan een risicodeskundige snel het ontwerp en de gerealiseerde brandmeldinstallatie beoordelen
(waar moet op worden gelet en wat zijn valkuilen).
R2B
R2B is een onafhankelijk bedrijf dat diverse diensten levert in de vorm van het uitvoeren van inspecties op
alle beveiligingsinstallaties, de daarbij behorende bouwkundige en organisatorische maatregelen, het
opstellen van beveiligingsdocument en het geven van opleidingen.
Inhoud
- Verschillen tussen de normen NEN 2535, NEN 2575, NEN 2555 (kort en bondig);
- Inhoud NEN 2535:
● Bewakingsomvang
● Projectie
● Detectiesystemen
● Doormelding (Vebon-regeling, 2-melder afhankelijkheid e.d.)
● Certificering (Installatiecertificaat / Onderhoudcertificaat / Inspectiecertificaat).
Casussen
- EML- en MPL-scenario’s bij diverse soorten objecten (gebruik) en situaties (ligging e.d.) c.q. de
schadebeperking en effectiviteit van brandmeldinstallaties.

Programma
13.30 – 14.00 uur
14.00 – 15.30 uur
15.30 – 16.00 uur
16.00 – 17.15 uur
17.15 – 18.00 uur
18.00 – 18.30 uur

Ontvangst
Verschillen tussen de normen en de inhoud NEN 2535
Koffie
Casussen
Eenvoudige maaltijd
Proefbrand

Locatie en parkeergelegenheid
Het seminar zal op 22 oktober 2013 plaatsvinden bij R2B, Dwarsweg 12 (Studiecentrum), 5301 KT
Zaltbommel, www.R2B.nl . U kunt parkeren aan het einde van de doodlopende straat aan uw linkerhand.
Kosten
De kosten voor deelname aan het seminar bedragen € 50,00 exclusief btw.
Permanente Educatie
Dit seminar is gewaardeerd op 20 PE-punten. De opleidingspunten worden u achteraf toegekend en
automatisch 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 kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een week voor aanvang van het evenement 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.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.

Met vriendelijke groet,
namens de vakgroepcommissie Groot Zakelijk,
branche Risicodeskundige

Yvonne Vermeer
Branche secretaresse

