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Geachte (Kandidaat)Register-Expert,
Namens het branchebestuur Motorvoertuigen van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor deelname aan
een interactieve bijeenkomst:

Rijden op aardgas
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE-punten

: branche Motorvoertuigen
: woensdag 11 februari 2015
: 17.30 uur - 22.00 uur
: Scania - Kleefstraat 2, 8028 PR te Zwolle
:2

Inhoud
Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de groeiende markt van voertuigen die rijden op de
brandstoffen CNG en LNG. Rondom dit thema wordt door de heer G.J. Rap van RAP Clean Vehicle
Technology een presentatie gegeven. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:


Historie CNG voertuigen
- Aardgas als voertuigbrandstof; CNG/CBG en LNG/LBG
- Werking CNG systeem; Hoofdcomponenten en het systeem
- Werking LNG systeem; Hoofdcomponenten en het systeem
- Werkplaats voor reparatie en onderhoud
- Opbouw, reparatie en schadeherstel
- Mogelijke problemen
- Calamiteiten
- Regelgeving

Aansluitend vindt er in de trainingswerkplaats van Scania een korte praktijksessie plaats bij een CNG
voertuig (door Gert-Jan RAP) en een LNG voertuig (door Piet Meijer, technisch trainer bij Scania Academy).
Programma
17.30 – 18.00 uur - Inloop en registratie
18.00 – 18.45 uur - Welkomstwoord door vestigingsdirecteur Scania
18.15 - 18.45 uur - Broodbuffet
18.45 – 19.45 uur - Presentatie door Gert-Jan Rap van RAP Clean Vehicle Technology
19.45 – 20.00 uur - Pauze
20.00 – 21.00 uur - Vervolg presentatie
21.00 – 21.30 uur - Praktische uitleg bij een CNG en LNG voertuig

Sprekers
RAP Clean Vehicle Technology houdt zich bezig met training en consultancy op het gebied van
gasvormige brandstoffen LPG, Aardgas, Biogas en Waterstof. Gert-Jan Rap, directeur eigenaar van RAP
Clean Vehicle Technology, is bijna 30 jaar actief met vrijwel alle aspecten rondom deze brandstoffen.
Scania dealer Zwolle heeft een werkplaats met 29 monteurs. De Scania serviceschool is eveneens
binnen deze vestiging gevestigd. Zowel op de eigen bedrijfsschool als daarbuiten volgen medewerkers
tal van cursussen en wordt het eigen personeel getraind op specifieke werkzaamheden.
Deelname
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht
en barcode ter bevestiging. De barcode dient bij deelname als inschrijfbewijs overlegd te kunnen worden.
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 80 personen deelnemen.
Parkeren
Parkeren alleen mogelijk op de aangegeven parkeergelegenheid in de Kleefstraat 2.
Zie de bijgevoegde plattegrond.
Kosten
Aan deze bijeenkomst zijn voor de NIVRE ingeschrevenen van de branche Motorvoertuigen geen kosten
verbonden.
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 bijeenkomsten 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

