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Rotterdam, 30 januari 2013

Betreft: Uitnodiging bijeenkomst Framo pompen

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Vanwege het grote succes en de positieve reacties van de deelnemers aan de bijeenkomst Framo pompen
op 17 oktober 2012, heeft het branchebestuur Transport/Goederen van het NIVRE ervoor gekozen deze
interactieve bijeenkomst nogmaals te organiseren. Het branchebestuur nodigt u hiervoor dan ook graag uit.

FRAMO POMPEN
FRANK MOHN NEDERLAND B.V.
20 maart 2013
Inhoud
Het Noorse bedrijf van Frank Mohn Nederland produceert, installeert en onderhoudt allerlei soorten
(hydraulische) Framo pompen, die ingezet worden voor diverse soorten verpompbare ladingen aan boord
van zeeschepen (waaronder chemicaliën, eetbare oliën, ballastwater, bunkers etc.). Middels een
inleidende presentatie zult u uitleg krijgen over de werking en inzetbaarheid van dit materiaal, waarna een
rondleiding door het bedrijf volgt en de theorie aan de praktijk zal worden getoetst. Voor meer informatie:
www.framo.com.
De sessie is niet alleen bedoeld voor experts uit de vloeibare ladingsector, maar ook voor hen die hun
kennis op een ander terrein willen verbreden, dan wel daarin geïnteresseerd zijn.
Doelgroep
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle (kandidaat) Register-Experts ingeschreven in de branche
Transport/Goederen.
Programma
13.30 - 14.00 uur:
14.00 - 15.15 uur:
15.15 - 16.30 uur:
16.30 - 17.00 uur:

Ontvangst met een kopje koffie
Presentatie
Rondleiding
Afsluiting

Datum
Woensdag 20 maart 2013, aanvang 13.30 uur.

Locatie en parkeergelegenheid

Spijkenisse

Frank Mohn Nederland BV
Edisonweg 18
3208 KB Spijkenisse
Er is voldoende parkeergelegenheid op
en rondom het terrein van Frank Mohn
Nederland.

Kosten
Dit seminar wordt u aangeboden door Frank Mohn Nederland. Hierdoor kunnen wij u deze bijeenkomst
gereduceerd aanbieden voor € 25,00, excl. BTW.
Permanente Educatie
In het kader van de Permanente Educatie wordt u na deelname 20 opleidingspunten toegekend en
ontvangt u middels Extranet een deelnamebewijs.
Deelname en annulering
Indien u wenst deel te nemen aan dit seminar kunt u zich uitsluitend aanmelden middels EXTRANET.
Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging.
Aan dit seminar kunnen maximaal 20 personen deelnemen.
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 de cursus 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.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
NIVRE
Branchebestuur Transport/Goederen

