Nieuwsbrief

Naam bedrijf

Nederlands Instituut van Register Experts

Geachte (kandidaat) Register-Risicodeskundige c.q. deelnemers Platform Verbond van Verzekeraars,
Namens de vakcommissie Groot-Zakelijk van het geassocieerd Register Risicodeskundigen (NIVRE) en
namens het Platform van het Verbond van Verzekeraars, nodigen wij u hierbij van harte uit voor het volgende seminar:

PGS 15 opslagvoorziening groter dan 10 ton
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Dinsdag 1 november 2016
: 13.00 uur tot 18.00 uur
: Neele-Vat Logistics, Sontstraat 8, 3199 LW te Maasvlakte
: 4 opleidingspunten
: NIVRE ingeschrevenen € 30,00 exclusief btw / Platform leden € 40,00 exclusief btw

PGS 15 > 10 ton
De PGS 15 wordt momenteel herzien. Wat dit gaat betekenen is op dit moment nog niet bekend. Met dit
seminar willen wij duidelijk naar voren brengen op welke wijze een PGS 15 opslagvoorziening, specifiek
> 10 ton, moet worden gerealiseerd. Hierbij zullen de belangrijkste aandachtspunten worden doorgenomen, dus vanaf de bouwkundige voorzieningen tot aan de automatische blusmethoden. De PGS 15
zal hierbij als richtlijn gelden, maar er wordt ook stil gestaan bij de mogelijke onduidelijkheden in de regelgeving en waar de PGS 15 richtlijn mogelijk te kort schiet!
Gastheer
Neele-Vat Logistics is één van de grotere logistieke dienstverleners in de regio Rotterdam. Het familiebedrijf beschikt over diverse vestigingen in Nederland en Europa. De locatie op de 2e Maasvlakte is gebouwd voor de opslag van onder andere ADR-goederen, beschikt in totaal over circa 50.000 palletplaatsen. De recentelijk (begin 2016) opgeleverde opslagloods (ca. 14.000m²) is beveiligd door middel van
blusgas en de oudere loodsen zijn beveiligd door middel van een blusinstallatie op basis van schuim &
water.
Doelstelling seminar
Behandelen van alle facetten waar je rekening mee moet houden bij het beoordelen van een PGS 15
opslag, specifiek > 10 ton, met betrekking tot het vakgebied risicodeskundige. Het traject vanaf idee tot
aan de bouwfase, de specifieke bouwkundige voorzieningen worden doorgenomen, maar ook de
effectiviteit van automatische blusinstallaties op basis van schuim en CO2, vloeistofopvangvoorzieningen
en mogelijke gevaren die hierbij naar voren komen.

Programma
Het programma is als volgt:
13.00 - 13.30 uur
Ontvangst en registratie
13.30 - 14.00 uur
Presentatie door John Tax, Disignlogic, Aandachtspunten vanaf idee tot aan bouwfase
14.00 - 14.30 uur
Presentatie door R2B / KIWA (Anton van Ballegooijen of Peter Voshol), PGS 15 >10 ton
14.30 - 15.00 uur
Presentatie door Raymond van Delden & William Holvoet, Remmers Bouwgroep
(Bouwkundig deel)
15.00 - 15.15 uur
Uitloop voor stellen van vragen vorige sprekers
15:15 - 15.30 uur
Pauze
15.30 - 16.00 uur
Automatische blusinstallatie op basis van schuim, Pieter Verstappen, SAVAL
16.00 - 16.30 uur
Automatische blusinstallatie op basis van blusgas (CO2), Jan de Bruin, ANSUL Solutions B.V.
16:30 - 17:30 uur
Rondleiding door de gebouwen
17:30 - 18.30 uur
Buffet en sluiting
Deelname en kosten
Aan dit seminar kunnen maximaal 35 personen deelnemen. Aangezien voor dit seminar voor NIVRE ingeschrevenen
PE-punten worden toegekend, hebben NIVRE ingeschrevenen voorrang tov Platform leden.
Daarnaast is het belangrijk dat iedere deelnemer zijn veiligheidsschoenen en veiligheidshesje meeneemt,
anders mag er geen toegang worden verleend tot de PGS bergingen.
NIVRE ingeschrevenen: aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs. Naderhand ontvangt u via Extranet uw
deelnamebewijs. De kosten voor NIVRE-ingeschrevenen bedraagt € 30,00 exclusief btw.
Platform leden: Aanmelding geschiedt door een mail te sturen naar y.vermeer@nivre.nl onder vermelding van
“deelname PGS seminar GZ november 2016. De kosten voor Platform leden bedraagt € 40,00 exclusief btw.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging. Voor platform leden geldt dat u bij annulering een emailbericht kunt sturen naar y.vermeer@nivre.nl.
Voor beide is bij annulering binnen één week voor aanvang van het evenement van toepassing dat u 50% van het
bedrag in rekening wordt gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij genoodzaakt u het volledige
bedrag voor deelname in rekening te brengen. Bij onvoldoende aanmeldingen zijn het NIVRE c.q. Het Platform gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen. Bij overinschrijving zal zo mogelijk een 2e seminar worden
gepland.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
Vakcommissie Groot Zakelijk
branche Risicodeskundige

