UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Een kijk op de schadewereld van elektronica en bekabeling
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Parkeren
PE-punten

: Motorvoertuigen
: dinsdag 29 oktober 2019
: 19.00 – 21.45 uur
: Innovam, Structuurbaan 2, 3439 MB Nieuwegein
: Op het terrein van Innovam
:2

Inhoud
Auto-elektronica is uitgegroeid tot een aparte discipline en vraagt een andere denkwijze en een andere
benadering. Stroom kan je niet zien, de materie is complex en beveiligingssystemen verdoezelen elkaars
defecten. Kortom; je moet “de taal van de auto” leren herkennen.
Harperink Automotive is bereid gevonden om als, onder andere, specialist op het gebied van het
repareren, modificeren en maken van autobekabeling, van sportauto’s tot classic cars, voor de
ingeschrevenen van het NIVRE een presentatie te geven.
Franc Harperink neemt de deelnemers mee in “de taal van de auto”, gericht op elektronica en bekabeling.
Hierbij komen aan bod de ontwikkelingen in bekabeling, schade- en deelreparaties en de rol die schadeexperts hierin hebben, de eisen die worden gesteld aan kwaliteit, veiligheid en productaansprakelijkheid.

Programma
19.00 uur - 19.30 uur
19.30 uur - 20.30 uur
20.30 uur - 20.50 uur`
20.50 uur - 21.45 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie deel 1. Elektronica en bekabeling
Korte pauze
Presentatie deel 2. Elektronica en bekabeling

Kosten
Deze bijeenkomst wordt u, in samenwerking met NIVRE, aangeboden door Harperink Automotive.
Alle consumpties zijn voor rekening eigen rekening van de deelnemers.

Aan en afmelden
Aan deze bijeenkomst kunnen 80 NIVRE ingeschrevenen deelnemen.
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 tijdig in Extranet af te melden. Zonder
tijdige afmelding vooraf zijn wij genoodzaakt u € 25,00 (excl. BTW) in rekening te brengen.

Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

