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(Kandidaat) Register-Experts
branche Motorvoertuigen

Rotterdam, 3 april 2013
Betreft: Uitnodiging lezing DSG- versnellingsbakken

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens de Commissie Permanente Educatie van de branche Motorvoertuigen nodigen wij u van harte uit
voor het bijwonen van een lezing op het gebied van DSG- versnellingsbakken op 14 en 16 mei 2013.

DSG VERSNELLINGSBAKKEN
Doelgroep
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle (kandidaat)Register-Experts in de branche Motorvoertuigen.
Inhoud
Tijdens de lezing wordt de werking van DSG- versnellingsbakken en de besturing hiervan besproken. Ook
zal er uitleg worden gegeven over de verschillende modellen, waarbij onderhoud; reparatie; revisie; DSG
en S-tronic aan bod zullen komen. Ook worden de veel voorkomende problemen aan de hand van
voorbeelden belicht en zal er worden gesproken over Custom DSG software en motor software
(chiptuning).
Programma
19.00 uur – 19.30 uur
19.30 uur – 20.15 uur
20.15 uur – 20.45 uur
20.45 uur – 21.30 uur
21.30 uur – 22.00 uur

Ontvangst en registratie
Lezing TVS Engineering
Koffiepauze
Vervolg lezing
Afsluiting

Sprekers
Deze lezing wordt u, in samenwerking met NIVRE- Commissie PE, aangeboden door Autobedrijf TVS
Engineering. TVS Engineering is gespecialiseerd op het gebied van Tuning, Chiptuning en DSG reparaties.
Al 10 jaar lang houden zij zich vrijwel uitsluitend bezig met sportieve en geavanceerde auto's en hebben
daardoor inmiddels grote kennis en ervaring op dit gebied opgebouwd.
De heer R. Logmans (directeur TVS Engineering / DSG- dokter) is tijdens de lezingen uw gastspreker.

Datum
Dinsdag 14 mei en donderdag 16 mei 2013.

Locatie en parkeergelegenheid

14 mei - Vught

16 mei - Soesterberg

Hotel Van der Valk Vught
Bosscheweg 2
5261 AA Vught

Hotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Parkeren
Gratis parkeren op eigen terrein

Parkeren
Gratis parkeren op eigen terrein

Kosten
Deelname aan deze lezing is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Permanente Educatie
Deze lezing is gewaardeerd op 10 PE- punten. De opleidingspunten worden u achteraf toegekend en in
Extranet bijgewerkt. Ook ontvangt u middels Extranet een deelnamebewijs.
Deelname
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Annuleringsregeling
In geval van annulering verzoeken wij u uzelf tijdig middels EXTRANET af te melden. U krijgt hiervan
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,

Commissie Permanente Educatie
branchegroep Motorvoertuigen

