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Naam bedrijf

Nederlands Instituut van Register Experts
Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

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

Schadeonderzoek in de praktijk met Kiwa Technology
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: ATV, Brand, Toedrachtonderzoek
: 16 maart 2016
: 13.30 uur - 18.00 uur
: Kiwa Technology, Wilmersdorf 50, 7327 AC Apeldoorn
: € 50,00, excl. btw
:3

Kiwa technology is een internationale dienstverlener en kennispartner in de energie- en waterketen.
De uitgebreide kennis en ervaring hebben zij in meer dan 80 jaar opgebouwd vanuit de gasindustrie:
gasdistributie, gasmeting en gastoepassingen. Ondertussen ontwikkelt hun expertise zich verder en zijn
zij inzetbaar in de gehele energie- en watersector.
Inhoud
Op basis van toegepast technisch onderzoek kunnen vaak concrete fouten in een product, installatie of
proces gevonden worden die mede bijdragen aan een schade of incident.
Deze themabijeenkomst staat in het teken van toegepast schadeonderzoek bij schades, gericht op
energie, water, gas en brand. Tijdens het programma zal er worden ingezoomd op diverse keurmerken,
veilige installaties en toegepast onderzoek & causaliteit.
Programma
Het programma is opgebouwd uit drie presentaties met aansprekende praktijkvoorbeelden en een
rondleiding door het laboratorium van Kiwa Technology.
13.30 uur - 14.00 uur
14.00 uur - 14.15 uur
14.15 uur - 15.00 uur
15.00 uur – 15.45 uur
15.45 uur – 16.30 uur
15.45 uur – 16.30 uur

Inloop en registratie
Korte introductie KIWA Technology
Lezing 1: CE wat zegt dit nu? / Keurmerken en veilige installaties
Lezing 2: Toegepast schadeonderzoek: voorbeelden en achtergrond
Korte pauze
Rondleiding laboratorium met diverse materiaalkundige en toestelgerelateerde
onderzoeksfaciliteiten
16.30 uur – 17.15 uur Lezing 3: Onderzoek & causaliteit
17.15 uur
Afsluiting, evaluatie & borrel
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Aan en afmelden
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 70 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als
inschrijfbewijs.
In geval van annulering kunt u zich in 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 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 uw aanmelding tegemoet te mogen
zien.
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE

