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(Kandidaat) Register-Experts
branche Motorvoertuigen

Rotterdam, 15 mei 2013
Betreft: Uitnodiging bedrijfsbezoek Leo Bol – Hoezo Historische vrachtwagens!

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
De Commissie Permanente Educatie van de branche Motorvoertuigen organiseert voor de specialisten
Zwaar Materieel en Techniek op dinsdag 18 juni 2013 een “kijkje in de keukenbijeenkomst”…

HOEZO HISTORISCHE VRACHTWAGENS!

Een wereld van historische vrachtwagens; dan spreek je van Leo Bol Historische Truck Restauratie BV.
Een uit de hand gelopen hobby is sinds 1998 een gerenommeerd bedrijf in het restaureren van historische
vrachtwagens, voornamelijk Volvo en Scania. Meer informatie: http://www.leobol.nl/TTM.htm
De heer Bol is bereid gevonden om voor een kleine groep NIVRE- specialisten ZM&T een bijeenkomst te
organiseren in zijn werkplaats.
Inhoud
Restauratie van historische vrachtwagens staat bij deze bijeenkomst centraal. Tijdens een “zwerftocht”
door de werkplaats komen onder andere de volgende details aan bod:
 Carrosserie
 Plaatwerk herstellen of zelf maken
 Technische componenten zoals motor en aandrijflijn
 Het zoeken en vinden van onderdelen
 Het laten maken van replica onderdelen zoals rubbers etc.





Waarde ontwikkeling bij restauratie
Wat is kwalitatief goed en wat is optische schijn
Hoe om te gaan bij waardetaxatie
Hoe om te gaan met schade expertise / schadeherstel

Programma
17.30 uur – 18.00 uur
18.00 uur – 18.45 uur
18.45 uur – 21.00 uur

Ontvangst en registratie
Broodje met een kopje soep
Een zwerftocht door de werkplaats

Datum
Dinsdag 18 juni 2013.
Locatie en parkeergelegenheid
Leo Bol Historische Truck Restauratie BV
Energiestraat 20
7891 GW KLAZIENAVEEN
Tel. 0591-318876
Kosten
In samenwerking met het NIVRE wordt deze bijeenkomst u geheel gratis aangeboden door Leo Bol
Historische Truck Restauratie BV.
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

