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:
Beveiligingsmiddag, bent u nog up-to-date?
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: 14 september 2017
: 13.00 uur tot 19.00 uur
: Vebon, Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
: 4 opleidingspunten
: NIVRE ingeschrevenen € 50,00 exclusief btw / Platform leden € 62,50 exclusief btw

Inhoud
Tijdens dit seminar willen wij u (laten) bijpraten over alle ontwikkelingen met betrekking tot inbraakbeveiliging, diefstalpreventie en normering. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met gerenommeerde
bedrijven op dit vakgebied. Naast diverse lezingen is er ook veel te zien deze middag, waarbij er veel
aandacht is voor de nieuwste technieken en toepassingen.
Bedrijven die zullen deelnemen aan deze dag zijn onder andere:
GPS Perimeter (buitenterrein beveiliging)
UCS (marktleider op elektronische detectiegebied)
Moving Intelligence (specialist in voertuigvolgsystemen)
Protec (leverancier van mistgeneratoren)
AVD Security (leverancier van hoogwaardige camerasystemen)
KIWA (specialist op normeringen, o.a. de doormelding zal hier worden behandeld).
Daarnaast worden ook de ontwikkelingen besproken met betrekking tot de VRKI richtlijn.
Gastheer
De vereniging VEBON-NOVB is een professionele ondernemersvereniging met een groot aantal leden,
alle gespecialiseerde bedrijven met oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken.
De vereniging behartigt de algemene, economische, commerciële en strategische belangen van haar
leden.
Programma
13.00 - 13.30 uur
13.30 - 14.30 uur
14.30 - 15.15 uur
15.15 - 16.15 uur
16.15 - 17.00 uur
17.15 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur

Ontvangst en registratie
Presentaties KIWA / VEBON-NOVB / VRKI
1e sessie
Marktbezoek
2e sessie
3e sessie
Broodjesbuffet en marktbezoek

Deelname en kosten
Aangezien voor dit seminar voor NIVRE ingeschrevenen PE-punten worden toegekend, hebben NIVRE ingeschrevenen voorrang tov Platform leden.
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 € 50,00 exclusief btw.
Platform leden: Aanmelding geschiedt door een mail te sturen naar y.vermeer@nivre.nl onder vermelding van
“Deelname Bewaring en koeltechniek”. De kosten voor Platform leden bedraagt € 62,50 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 overschrijving van het maximale aantal deelnemers zal zo mogelijk een tweede Beveiligingsmiddag
worden gepland.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
namens de vakgroep commissie Groot Zakelijk,
geassocieerd Register Risicodeskundigen
Yvonne Vermeer
Branche secretaresse

