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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 een bedrijfsbezoek

Maatschappelijk verantwoord recyclen & vernietigen
Doelgroep
Diverse data
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Brand
: 12 januari, 9 februari, 9 maart of 12 april 2017
: 15.30 uur - 19.00 uur
: Van Scherpenzeel BV, Proostwetering 30, 3543 AG Utrecht
: € 55,00, excl. btw
:3

Tijdens deze bijeenkomst bent u te gast bij Van Scherpenzeel in Utrecht, specialist in recycling en
vernietiging van alle mogelijke materialen en producten zoals kunststof, papier, textiel, glas, droog
restafval en vertrouwelijk materiaal, en het omzetten daarvan in waardevolle grondstoffen.
In 70 jaar tijd is Van Scherpenzeel uitgegroeid tot een kennisbedrijf dat de regie voert over uiteenlopende
grondstofketens, de afvalstroom analyseert en in de juiste aanpak adviseert. Van Scherpenzeel
organiseert én voert uit, zodat zoveel mogelijk waarde uit reststromen wordt gehaald. Hiervoor werken zij
samen met gespecialiseerde partners en zijn zij actief in schadeafhandeling voor onder andere
verzekeringsmaatschappijen en curatoren.
Inhoud
Ecologische én economische ontwikkelingen dwingen ons allemaal op een andere manier om te gaan
met afvalstromen. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met de wereld van maatschappelijk
verantwoord recyclen, vernietigen en de trend van de toekomst; Urban mining.
Programma
15.30 uur - 16.00 uur Ontvangst en registratie
16.00 uur - 16.15 uur Introductie Van Scherpenzeel BV
“De nieuwe kennisdrager in de afval en grondstoffenmarkt”
door: E. Petersen, Raw Material Manager
16.15 uur - 17.00 uur Introductie van de circulaire economie, van afval naar grondstof:
“Urban mining van grondstoffen & schadeafwikkeling”
door: E. Petersen en O. Friebel, Senior Accountmanager
17.00 uur - 17.15 uur Korte pauze
17.00 uur - 17.45 uur Hoe beïnvloedt je het gedrag zodat het veiligheidbewustzijn toeneemt.
Een safety awareness programma over gedrag en veiligheid om onder andere
risico’s en schades te beperken.
“Veilig werken in de industrie”
door: J. Beaupain, Veiligheidskundige Tagpoint
17.45 uur - 18.15 uur Diner break met “Voorbeelden van afval naar grondstof naar product”
18.15 uur - 19.00 uur Rondleiding “Vertrouwelijke vernietiging”
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Aan en afmelden
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 10 personen per dag 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

