UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE bezoekt Rhenoy Waardenburg
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie

: Motorvoertuigen
: dinsdag 6 maart 2018
: 19.00 – 22.00 uur
: Rhenoy Auto, Zandweistraat 14, 4181 CG Waardenburg

PE-punten

:2

Deze bijeenkomst wordt u, in samenwerking met NIVRE, aangeboden door De Rhenoy groep.
De Rhenoy groep heeft zich ontwikkeld van auto-demontagebedrijf tot een toonaangevend bedrijvengroep
in de Automotive markt. De Rhenoy bedrijven zijn gespecialiseerd in schadeautohandel, gebruikte
gereviseerde en nieuwe onderdelen. Verschillende bedrijven, ieder met haar specialisatie, maken de
Rhenoy groep unieke specialisten. Rhenoy groep is met haar hoofdkantoor gevestigd in Waardenburg en
beschikt op deze locatie over 38.000 m² opslag- en bedrijfsruimte. Voor meer informatie: www.rhenoy.nl
Inhoud
Presentatie door Rhenoy over het opkopen van handelsvoertuigen en demontagevoertuigen, inclusief een
rondleiding in het bedrijf waaronder ook in het Technisch Service Center Green, specialist in duurzaam
repareren.
Programma
19.00 uur - 19.30 uur
19.30 uur - 19.45 uur
19.45 uur - 20.30 uur
20.30 uur - 20.45 uur
20.45 uur - 21.30 uur

Transfer van de Zandweistraat naar Rhenoy
Registratie en welkomstwoord Rhenoy
Presentatie en rondleiding (2 groepen)
Pauze en wisselen van de groepen
Vervolg programma; presentatie en rondleiding

Parkeren
Op het terrein van Rhenoy is er voor NIVRE gasten geen parkeergelegenheid. U parkeert uw auto op de
Zandweistraat 14, 4181 CG Waardenburg. Vanaf de Zandweistraat rijdt er een bus die u naar Rhenoy
brengt.
Aan en afmelden
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 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

Wees op tijd!
Zorg dat u op tijd bent, vanaf 19.30 uur zal er geen bus meer rijden die u op locatie brengt.

