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Geachte (Kandidaat-) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Transport/Goederen van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan een bedrijfsbezoek bij Kwaliflex Food Recycling

Bedrijfsbezoek Kwaliflex Food Recycling
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) Register-Experts in de branche Transport/Goederen
: woensdag 21 mei 2014
: 13.30 uur tot 17.30 uur
: Kwaliflex B.V., Molenstraat 40, 5446 PL Wanroij
: € 10,00, exclusief BTW
: 15

Kwaliflex B.V.
Kwaliflex behoort tot de grotere verwerkers van reststromen uit de drank- en voedselindustrie. Middels
de recycling van schadepartijen komen zij vaak in aanraking met verzekeraars en de bijbehorende
expertisebureaus. Een paar voorbeelden van gerecyclede schadepartijen uit 2013 zijn: 250 ton
gecontamineerde frikadellen, 135 ton gecontamineerde honing, 40 ton soja uit verongelukte vrachtauto
etc. Deze reststromen worden verwerkt tot veevoeders, groene energie en Cbron.
Programma
13.30 - 14.00 uur
14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.30 uur
16.30 - 17.30 uur
17.30 uur

Ontvangst met koffie
Presentatie Kwaliflex Food & Beverage Recycling
(methodes van schadepartijen verwerking)
Rondleiding recycling bedrijf en bio-vergister
Soep en broodjes
Sluiting

Aanmelding
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht
en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Kosten
De kosten bedragen EUR 10,00, exclusief BTW. De kosten worden grotendeels gedragen door Kwaliflex
B.V.
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 deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u op 21 mei a.s. te mogen
begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Transport/Goederen
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