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Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Brand van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor deelname aan de

Workshops Technische reconditionering
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: branche Brand
: woensdag 19 november / donderdag 20 november 2014
: 16.00 uur - 19.00 uur
: Amersfoort, Dordrecht, Uden
: € 20,00, exclusief BTW
: 20

Inhoud
Het doel van de workshops is om de (Kandidaat)Register-Expert-Generalisten van de juiste kennis te
voorzien. Dit om bij een calamiteit, waarbij techniek een belangrijke rol speelt, de juiste beslissingen en
acties te kunnen laten nemen.
Aan de hand van een presentatie en praktijkvoorbeelden krijgen (Kandidaat)Register-ExpertsGeneralisten inzicht in het reconditioneringsproces, waarbij eveneens de risico’s aan de orde komen.
Programma
15.30 uur - 16.00 uur Ontvangst en registratie
16.00 uur - 17.00 uur Presentatie
17.00 uur - 18.00 uur Reconditionering in de praktijk
18.00 uur - 19.00 uur Buffet met gelegenheid tot discussie
Locaties
De workshops zullen gegeven worden op drie locaties in het land.
Arepa
Terminalweg 31
3821 AJ Amersfoort
Belfor Technolgy
Daltonstraat 40
3316 GD Dordrecht
Technon Service Reconditionering
Koperslagerstraat 35
5405 BS Uden
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van de locaties.

Deelname
Aan deze cursus kunnen maximaal 15 personen per locatie deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode
ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Let op: bij het aanmelden in Extranet op de juiste datum en locatie!
Zitten beide cursusdagen op alle locaties vol?
Dan adviseren wij u uzelf in Extranet als “Geïnteresseerde” aan te melden. Bij voldoende geïnteresseerden zal er
een derde dag georganiseerd worden. De datum hiervan is nog niet bekend.
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.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd om de bijeenkomst(en) 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,

Commissie Seminars & PE
branche Brand
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