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Geachte (Kandidaat)Register-Expert,
Namens het branchebestuur Motorvoertuigen van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor deelname aan
diverse workshops van SchadeNet;

Ontwikkelingen in de Autoschadeherstelbranche
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE-punten

: branche Motorvoertuigen
: 28 oktober, 4 november en 6 november 2014
: 17.00 uur - 22.00 uur
: Zwolle, Breda en Lijnden (tussen Amsterdam en Hoofddorp)
: 20

Inhoud
In samenwerking met diverse leveranciers organiseert SchadeNet voor de NIVRE- ingeschrevenen van de
branche Motorvoertuigen verschillende leerzame workshops op diverse locaties in Nederland.
Tijdens de workshops komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Aluminiumherstel. Wat kan wel en wat kan niet? Een demo met een spottermachine,
verwarmingstechnieken etc.
Kunststofherstel. Dit betreft een demo met de laatste technieken en mogelijkheden.
Diagnose apparatuur, Audamobile en technische informatie (Thatcham) gekoppeld aan backoffice
systemen.
Nieuwe materialen zoals bijvoorbeeld carbon en moderne staalsoorten, inclusief de gevolgen van de
toepasbaarheid ervan voor de schadehersteltechnieken.
Ook uitdeuken zonder spuiten komt gedurende het programma gevarieerd aan bod.
Programma
17.00 uur - 17.45 uur
17.45 uur - 18.00 uur
18.00 uur - 19.30 uur
19.30 uur - 19.45 uur
19.45 uur - 21.15 uur
21.15 uur - 22.00 uur

Ontvangst/registratie met een hapje en een drankje
Openingswoord met uitleg over de avond
Workshops, na 40 minuten wisselen van workshop
Korte koffiepauze en wisselen van workshops
Vervolg workshops
Beëindiging workshops en evaluatie, onder het genot van een drankje

SchadeNet
Schadenet B.V. is een professionele autoschadeherstelketen van franchisenemers en heeft 101
vestigingen in Nederland.
Kosten
Dit programma wordt u volledig aangeboden door SchadeNet Nederland.

Locaties
28 oktober 2014 - ZWOLLE
Schadenet Rothuijsen Zwolle
Simon Stevinweg 1
8013 NA Zwolle
4 november 2014 - BREDA
Schadenet Van Gestel Breda
Oude Leijstraat 7
4817ZR Breda
6 november 2014 - LIJNDEN (tussen Amsterdam en Hoofddorp)
Schadenet A.C.K. Bouman
Sydneystraat 12
1175 RN Lijnden
Er is voldoende parkeergelegenheid op de terreinen van de desbetreffende locaties.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 20 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs
van deelname. Zodra het nieuwe PE-waarderingssysteem wordt ingevoerd, zullen deze PE-punten
worden herberekend.
Deelname
Aan de workshops kunnen maximaal 80 personen per locatie deelnemen. 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 kunt u zich in Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering tot een dag voor aanvang van het evenement wordt u niets in
rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij genoodzaakt u € 25,00 aan onkosten in
rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd een of meerdere workshops te annuleren of te
verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding
binnenkort tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
NIVRE

Commissie Permanente Educatie,
branche Motorvoertuigen

