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(Kandidaat)Register-Expert
Branche Transport/goederen

Rotterdam, 25 oktober 2012
Betreft: Het Expertisecafé 2012 - Presentatie “Productschade! Wat nu?”

Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
Het branchebestuur Transport/goederen van het NIVRE nodigt u hierbij van harte uit voor

Het Expertisecafé
28-11-2012
Dylans
Inhoud
Deze keer heeft het NIVRE de heer Henk Köpp, directeur van MarTest Cambrian (Europe) B.V. te
Hoogvliet-Rt, bereid gevonden om tijdens dit Expertisecafé de presentatie “Productschade! Wat nu?” te
verzorgen. MarTest Cambrian (Europe) B.V. houdt zich voornamelijk bezig met het re-conditioneren van
diverse vloeibare bulkproducten, variërend van chemicaliën tot brandstoffen. Het bedrijf heeft vestigingen
in Rotterdam, Singapore en Houston (USA).
In zijn presentatie zal de heer Köpp ingaan op:
1. de geringe hoeveelheden die nodig zijn om een ladingcontaminatie te veroorzaken;
2. welke de meest voorkomende schades zijn met deze producten;
3. wat de mogelijkheden zijn voor behandeling, blenden, her-distillatie, downgraden etc.;
4. wat de technieken zijn die gebruikt kunnen worden voor herstel en hoe die technieken werken;
5. voorbeelden van schadeoorzaken, met daarbij wat fotomateriaal;
6. schades op producten die volgens MarTest on-site hersteld kunnen worden;
7. locaties, landen, en onder welke condities MarTest gewerkt heeft.
Kortom, een niet te missen avond voor de Transport/goederen (Kandidaat)Register- Expert die
ongetwijfeld met deze zaken te maken zal hebben.
Tijd
De presentatie gaat om 19.00 uur van start en zal circa 50 minuten duren. Vervolgens is er tijd voor
persoonlijke interactie tijdens de aangeklede borrel in het Dylans café.
Om 21.30 uur wordt de bar voor het NIVRE gesloten en dienen consumpties direct aan de bar afgerekend
te worden.
Locatie
Het Expertisecafé vindt plaats bij DYLANS, Kralingseweg 224, 3062 CG Rotterdam.
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van Dylans.
Kosten
De kosten van Het Expertisecafé bedragen € 25,00 exclusief BTW.

Deelname en Permanente Educatie
Het Expertisecafé wordt primair georganiseerd voor de (kandidaat) Register-Experts van de branche
Transport/goederen. Aanmelden geschiedt uitsluitend middels EXTRANET.
De deelnemers ontvangen in het kader van de Permanente Educatie 10 opleidingspunten.
Annulering
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels EXTRANET afmelden. 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.
Het branchebestuur kijkt er naar uit u te mogen begroeten op 28 november aanstaande.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Transport/goederen

