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Rotterdam, 13 september 2013

Geachte (Kandidaat) Register-Risicodeskundige,
Onder auspiciën van de vakgroepcommissie MKB van het branchebestuur Risicodeskundige organiseert het NIVRE in
samenwerking met Nauta Security Storage B.V. op 10 oktober 2013 het seminar

“WAARDEBERGING, GELDVERWERKING EN SLUITPLANNEN”

Doelgroep
Dit seminar is bestemd voor (Kandidaat) Register-Risicodeskundigen. Belangstellenden uit de andere branches zijn
eveneens van harte welkom.
Sprekers
Voor dit seminar zijn wij te gast bij Nauta Group te Barneveld. Herman Lammers RSE, Security Consultant bij Nauta
Security Storage, zal ons bijpraten over actuele ontwikkelingen en oplossingen op het gebied van brand- en
inbraakwerende opbergmiddelen en geldverwerking.
Inhoud
Tijdens het seminar worden de diverse aspecten van brand- en inbraakwerende safes en kasten behandeld, zoals de
betekenis van inschalingen op basis van (inter)nationale normeringen en certificering, oplossingen voor verankering,
brand- en inbraaktesten. De verschillende onderwerpen die tijdens de presentaties aan bod komen, worden
ondersteund met filmfragmenten. In de showroom wordt uitgebreid stilgestaan bij de herkenbaarheid van de
verschillende safes en brandkasten in de praktijk. Tijdens een rondleiding in het bedrijf kunt u tevens kennismaken met
oplossingen voor geldverwerking, elektronisch veiligheidsbeslag en het ontwerpen van sluitplannen. In de
servicewerkplaats wordt gedemonstreerd hoe de cilinders voor sluitplannen worden samengesteld.
Programma
Ontvangst met lunch
Presentaties
Rondleidingen showrooms, cilinderservice
Afsluiting en napraten met borrel en hapjes
Locatie
Nauta Security Storage B.V.
Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
Tel. 0342-455055
www.nautagroup.com

12.30 uur - 13.15 uur
13.15 uur - 15.15 uur
15.30 uur - 16.30 uur
16.30 uur

Prijs
In samenwerking met het NIVRE wordt deze bijeenkomst u geheel gratis aangeboden door Nauta Group.
Deelname
Indien u wenst deel te nemen aan dit evenement kunt u zich uitsluitend aanmelden op Extranet. Na aanmelding
ontvangt u automatisch een e-mailbericht ter bevestiging van uw inschrijving. U kunt zich aanmelden tot 4 oktober
2013. Het aantal aanmeldingen is beperkt en sluit bij een maximum van 40 deelnemers. De aanmeldingen worden op
volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Bij onvoldoende aanmeldingen houdt het Bestuur van het NIVRE
zich het recht voor het seminar te annuleren.
Annuleringsregeling
In geval van annulering verzoeken wij u uzelf tijdig middels Extranet af te melden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging.
Permanente Educatie
In het kader van de Permanente Educatie behalen Register-Risicodeskundigen voor deelname aan dit seminar
20 opleidingspunten.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en begroeten u graag op 10 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,

Branche Risicodeskundige,
vakgroepcommissie MKB

