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Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens de vakcommissie Agrarisch van het branchebestuur van het geassocieerd Register Risicodeskundige nodigen wij u hierbij van harte uit voor de volgende seminar.
Doorvoeren en Branddeuren
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Risicodeskundige
: Dinsdag 3 juni 2014
: 16.00 uur tot 20.00 uur
: Promat BV, Vleugelboot 22, 3991 CL te Houten (www.promat.nl)
: € 40,00
: 20 opleidingspunten

Inhoud
In samenwerking met PROMAT en METACON vindt op 3 juni 2014 het Seminar Doorvoeren en Branddeuren plaats. Voor dit seminar zijn we te gast bij Promat BV in Houten.
Dit seminar vindt plaats als sluitstuk aanvullend van het drieluik, brandveiligheid Agro, toepassing en
gebruik bouwmateriaal. Na Rockwool, Hardeman C300 / Kingspan en Xella Nederland is nu het
onderwerp doorvoeren en branddeuren.
Het doel is voldoende aandacht te besteden aan een van de stiefkindjes bij gebouwen. De doorvoeren en
deuren blijken maar al te vaak de oorzaak te zijn van branduitbreiding. We willen jullie hierbij praktische
bagage meegeven die jullie kunnen gebruiken, om branduitbreiding zoveel mogelijk te voorkomen.
Sprekers
De heren J. Bijvank en R. van Schagen van Promat zullen een presentatie verzorgen over het brandveilig
maken van een gebouw met daarbij bijzondere aandacht voor het brandwerend maken van doorvoeren
en draagconstructies. Promat te Houten is een bedrijf met specifieke kennis van bouwkundige brandpreventie en hoge temperatuur isolatie.
De heer V. Vergunst van Metacon zal zich in de presentatie richten op type deuren, gebruiksmogelijkheden, eisen en testresultaten, bijbehorende alarmering en aandrijving. Metacon te Gouda is een
innovatieve fabrikant van brandwerende rolgordijnen, schuif- en hefdeuren.
Programma
16.00 - 16.15

Ontvangst

16.15 - 16.30

Opening door vakgroep Agro

16.30 - 17.30

Presentatie Promat

17.30 - 18.00

Buffet

18.00 - 19.00

Presentatie Metacon (www.metacon.nl)

19.00 - 20.00

Casussen, discussie en vragen

Deelname
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging van uw inschrijving. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
Hierbij verkrijgen de risicodeskundigen ingeschreven in de vakgroep Agrarisch voorrang.
Aan dit seminar kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Indien aanmelding via Extranet niet meer mogelijk is
verzoeken wij u als geïnteresseerde (via Extranet) te registreren. Bij voldoende geïnteresseerden zal er wellicht een
tweede bijeenkomst georganiseerd worden.
Annuleringsregeling
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 begroeten u graag op 3 juni 2014 in Houten.
Met vriendelijke groet,
namens de Vakgroep Agrarisch,
Branche Risicodeskundige,
Yvonne Vermeer
Branchesecretaresse
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