UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

BEDRIJFSBEZOEK BUKOM
Doelgroep
Datum
Tijd
Locaties

Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Transport/Goederen
: donderdag 11 oktober 2018
: 14.30 - 19.30 uur
: Bukom Service B.V., Newtonstraat 2-8, 1704 SB Heerhugowaard
Parkeren bij Bukom Service B.V. wordt aangegeven.
Restaurant Babylon, Pannekeetweg 20, 1704 PL Heerhugowaard
: EUR 35,00, excl. BTW
: 2 PE-punten

Bukom Service B.V.
Bukom Service B.V. is gespecialiseerd in industrieel reinigen, transport en verwerking van industrieel afval,
evenals het recyclen van plantaardige olie en vetten. Zij levert producten en diensten voor o.a. de gas- en
oliewinning, de petrochemische- en voedingsmiddelenindustrie. Bukom reinigt opslagtanks, silo’s, complete
installaties, riolen en afvoersystemen (putjes en leidingen). Voorts verwerkt Bukom reststoffen die
vrijkomen na raffinage van plantaardige oliën, samen met reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie, tot
hoogwaardige grondstoffen voor veevoeders en de technische industrie. Naast het inzamelen van afvalstromen bemiddelt Bukom voorts bij het verhandelen van afvalstromen. Teneinde op een veilige, efficiënte
en milieuverantwoorde wijze producten en/of materialen te vervoeren, beschikt Bukom over een modern
wagenpark.

Inhoud
Tijdens dit bedrijfsbezoek volgen er, na een welkomstwoord en presentatie door de heer Richard Broer,
directeur Bukom Service B.V., demonstraties en een rondleiding door het bedrijf. Na deze rondleiding
wordt de bijeenkomst vervolgd in Restaurant Babylon, alwaar er door Bukom een borrel wordt
aangeboden. De bijeenkomst wordt afgesloten met een buffet in Restaurant Babylon.

Programma
14.30 - 15.00 uur
15.00 - 15.45 uur
15.45 - 16.45 uur

17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.30 uur
19.30 uur

Ontvangst en registratie (bij Bukom)
Welkomstwoord en presentatie door de heer Richard Broer, directeur Bukom
Service B.V.
Demonstratie, uitleg en rondleiding (hierbij worden de deelnemers in groepen van
max. 10 personen verdeeld):
• Demonstratie en uitleg nieuwste vacuüm truck van Bukom, de Cyclo-vac
• Demonstratie en uitleg HD-schoonmaakwerk
• Uitleg en rondleiding door de olie residu verwerkingsfabriek
Borrel in de bovenzaal van Restaurant Babylon
Buffet
Einde bijeenkomst

Aan- en afmelden
Er kunnen maximaal 30 personen aan het seminar deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend door
middel van Extranet. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een barcode als inschrijfbewijs. In geval van
annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden. Bij annulering binnen een week voor aanvang
brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Zonder afmelding vooraf wordt het volledige bedrag voor
deelname in rekening gebracht.
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