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Rotterdam, 14 mei 2013
Betreft: Uitnodiging seminar ADN - “Hoe veilig is veilig?”

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het branchebestuur Scheepvaart & Techniek nodigen wij u graag uit voor het interessante
seminar ADN

“HOE VEILIG IS VEILIG?”
Inhoud
Bepaalde stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens of milieu, bijvoorbeeld omdat ze explosief, giftig of
kankerverwekkend zijn. Het vervoer van deze gevaarlijke stoffen over weg, spoor of water is dan ook niet
zonder risico’s. Tijdens dit seminar wordt nader ingegaan op verschillende aspecten met betrekking tot de
veiligheid van het vervoer over weg, spoor of water.
De volgende sprekers zijn bereid gevonden om hun medewerking aan dit seminar te verlenen:
- Marcel Kind, Managing Director van Transafe B.V. te Hendrik-Ido-Ambacht.
Marcel Kind verzorgt een presentatie over een zeer actueel onderwerp, namelijk statische elektriciteit bij
het laden van chemische producten in schepen en vrachtauto’s.
Transafe B.V. ontzorgt maritieme ondernemingen alsmede terminals op het gebied van veiligheid,
welzijn, milieu en kwaliteit. Dit bedrijf is een ADN specialist en werkzaam voor de binnenvaart,
raffinaderijen, wegvervoer en vervoer per spoor.
- Willem van Keulen, General Manager Commercie van EcoLoss Project B.V. te Pernis - Rotterdam.
Willem van Keulen verzorgt een presentatie over het beredderen van incidenten met gevaarlijke stoffen.
EcoLoss Project B.V. heeft zich toegelegd op het bestrijden van de gevolgen van incidenten en
calamiteiten, het beperken van (bodem-)schade na een incident, alsmede het assisteren van
overheidsdiensten en bedrijven bij de bestrijding van incidenten.
Doelgroep
Deze bijeenkomst is expliciet bedoeld voor alle (kandidaat) Register-Experts ingeschreven in de branches
Scheepvaart en Techniek en Transport/Goederen.
Programma
14.30 - 15.00 uur
15.00 - 15.15 uur
15.15 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur
16.30 - 17.15 uur

:
:
:
:
:

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord NIVRE dagvoorzitter
Presentatie “Statische elektriciteit” door Marcel Kind van Transafe B.V.
Pauze
Interactieve presentatie “Beredderen van incidenten met gevaarlijke stoffen”
door Willem van Keulen van EcoLoss Project B.V.
17.15 - 18.00 uur : Discussie / gelegenheid tot het stellen van vragen
18.00 - 19.30 uur : Buffet

Datum, locatie en parkeergelegenheid
Dinsdag 11 juni 2013
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg
Het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten beschikt over ruime (gratis) parkeergelegenheid.
Kosten
De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen € 65,00. excl. BTW. Dit is inclusief een luxe
broodjesbuffet. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Permanente Educatie en deelnamebewijs
Na deelname ontvangt u middels Extranet 10 opleidingspunten en een NIVRE - bewijs van deelname.
Deelname en annulering
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 150 personen deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen één 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.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u te mogen begroeten op
11 juni 2013.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek

