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Geachte (Kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Transport/Goederen van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan een bedrijfsbezoek bij Holland Packing.

Bedrijfsbezoek Holland Packing
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Transport/Goederen
: donderdag 18 juni 2015
: 14.00 tot 18.00 uur
: Holland Packing B.V., Nieuwe Bredase Baan 26, 4825 BP Breda
: € 10,--, exclusief BTW
:2

Holland Packing B.V.
Het verpakken van industriële producten en kapitaalgoederen is een creatief en specialistisch vak.
Holland Packing is opgericht in 1880. Met een traditie van meer dan 135 jaar behoort zij al vele jaren tot
één van de betere industriële verpakkers in Nederland. Zij leveren vele exportverpakkingen (kisten,
kratten, vlonders, enz.), verzorgen de verpakking van machines en industriële producten en verzorgen
corrosiewerende verpakkingen.
Inhoud
Tijdens een presentatie zal de heer Ed Vermeulen, algemeen directeur en eigenaar van Holland Packing,
vertellen over het ontstaan van Holland Packing. Vervolgens zal hij ingaan op de diverse verpakkingseisen en verpakkingsmethoden die er zijn. Tenslotte zal hij Het Verpakkingshandboek van Holland
Packing nader toelichten. Dit handboek is een handig naslagwerk voor eenieder die bij verpakkingschade
of -advies betrokken is (zie ook: www.verpakkingshandboek.nl). Na deze presentatie vindt er een rondleiding door de fabriek plaats. Het bezoek wordt afgesloten met een broodjesbuffet.
Programma
14.00 - 14.30 uur
14.30 - 15.45 uur

15.45 - 16.30 uur
16.30 - 17.30 uur
18.00 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie over:
- het ontstaan van Holland Packing
- verpakkingseisen industriële goederen
- gehanteerde verpakkingsmethoden
- het handboek van Holland Packing
Rondleiding door de fabriek
Broodjesbuffet
Sluiting

Parkeergelegenheid
Er is voldoende parkeergelegenheid voor/op het bedrijfsterrein van Holland Packing.
Kosten
Holland Packing komt het NIVRE grotendeels tegemoet in de kosten. Aan de leden wordt een kleine
onkostenvergoeding van € 10,-- gevraagd.
Aanmelden
Er kunnen maximaal 30 personen aan het bedrijfsbezoek deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en
barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Afmelden
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een week voor aanvang van het evenement wordt u 50%
van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt u het
volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u op 18 juni a.s. te mogen
begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Transport/Goederen
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