UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

TECHNISCHE SCHOLING BIJ FORTÉ
Branche
Datum en tijd
Locatie
Adres
Parkeren
PE-punten

: Motorvoertuigen
: 3 juli 2019
: Forté Benelux B.V.
: Einsteinweg 57, 3404 LJ IJsselstein
: Op eigen terrein
:3

Inhoud
Forté Benelux B.V., opgericht in 1988, is specialist in motor en brandstofsysteemreiniging. Hun producten staan
synoniem voor schone motoren en dragen bij tot een schoner milieu.
Tijdens een ruim drie uur durende kennissessie op locatie van Forté IJsselstein deelt Forté de opgedane kennis
en ervaring met de NIVRE deelnemers en neemt hen graag mee in de wereld van:









Technische motorzaken
Moderne motoren en brandstofsystemen
Voorkomende motorschades
Low Speed Pre Ignition en LSPI schade
Variabele nokkenastiming en klepbediening
Vervuiling van brandstofsystemen en het smeersysteem
Uitlaatgasnabehandeling en roetfilters
Reiniging als diagnose en in plaats van vernieuwen

Programma
16.30 uur – 17.00 uur
17.00 uur – 18.15 uur
18.15 uur – 19.00 uur
19.00 uur – 21.00 uur
21.00

Ontvangst en registratie
1e deel Technische Presentatie door Peter J. de Leeuw
Broodjesbuffet met soep
2e deel Technische Presentatie, vragenronde en interactieve toets door Peter
Gezellig napraten onder het genot van een drankje en een versnapering

Kosten
Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met het NIVRE de deelnemers aangeboden door:

Deelname, aan en afmelden
Deze bijeenkomst wordt expliciet georganiseerd voor NIVRE ingeschrevenen van de branche Motorvoertuigen.
Er kunnen maximaal 70 personen deelnemen.
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 19 juni 2019.

Vol=vol!
Schrijf u in als “Geïnteresseerde”. Bij voldoende geïnteresseerden zal er mogelijk een tweede sessie worden
georganiseerd.
Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel van Extranet. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een barcode
als inschrijfbewijs. In geval van annulering dient u zich uiterlijk 2 dagen van te voren in Extranet af te melden.
Zonder tijdige afmelding vooraf zijn wij genoodzaakt u € 25,00 (excl. BTW) in rekening te brengen.

