UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

PRESENTATIE AUTONOOM RIJDEN – een droom, nachtmerrie of werkelijkheid?
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Parkeren
PE-punten

: NIVRE (Kandidaat) Register-Experts branche Motorvoertuigen
: 21 januari 2020
: 19.00 - 22.00 uur
: Van der Valk Vianen - Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen
: eigen terrein
: 2 (na volledige deelname en toetsing)

Autonoom rijden, bent u al ingesteld op deze razendsnelle ontwikkeling?
Elektrische auto’s, hybride auto’s en auto’s die rijden op waterstof in combinatie met een brandstofcel zullen
een steeds groter aandeel krijgen op de weg en in de werkplaats. De autonoom rijdende auto zal de invoering
van elektrisch rijden versnellen. Dit proces gaat sneller dan verwacht, maar bent u al ingesteld op deze
razendsnelle ontwikkeling?

Programma
STEFtec Education wil een actieve rol spelen in het overdragen van kennis en ervaring met betrekking tot
elektrische voertuigen en autonoom rijden en is graag bereid dit met de NIVRE ingeschrevenen van de
branche Motorvoertuigen te delen. Tijdens een presentatie van twee keer zestig minuten geeft trainer Steffen
Elgersma uitleg over de volgende onderwerpen:






Historie
Techniek
Regelgeving
Wat is het? De levels van autonoom rijden
De huidige stand van de techniek

19.00 – 19.30 uur
19.30 – 20.30 uur
20.30 – 20.50 uur
20.50 – 21.50 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie Autonoom rijden deel 1.
Pauze
Presentatie Autonoom rijden deel 2. + toetsing

Toetsing
Aan het einde van het programma vindt er een (interactieve) toetsing plaats.
Aanmelden, afmelden en annuleringsregeling
Aan deze bijeenkomst kunnen 80 NIVRE ingeschrevenen 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 zich tijdig in Extranet af te melden. Zonder tijdige afmelding vooraf zijn wij genoodzaakt u
€ 25,00 (excl. BTW) in rekening te brengen.
Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto’s?
Tijdens deze bijeenkomst zullen er foto’s worden gemaakt voor publicatie, met name voor plaatsing op
LinkedIn en/of op onze website. Heeft u bezwaar hiertegen, laat het ons weten! J.boogerd@nivre.nl

Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze cursus te annuleren of te verplaatsen.

