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Geachte (Kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Het branchebestuur Transport/Goederen van het NIVRE nodigt u van harte uit voor deelname
aan een bedrijfsbezoek bij Smith-Holland

Bedrijfsbezoek Smith-Holland: Werking van de koelcontainer
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Transport/Goederen
: donderdag 31 maart 2016
: 15.00 tot 17.30 uur
: Smith-Holland, Röntgenweg 8, 3208 KG Spijkenisse
: € 25,--, exclusief BTW
:2

Smith Holland
Smith-Holland is een van de grootste reefer service organisaties van Europa. Naast de hoofdvestiging in
Spijkenisse zijn er vestigingen in België, Frankrijk en Duitsland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het
verzorgen van technische service voor reefer units. Als onafhankelijk reefer service bedrijf heeft men
toegang tot elk container depot en alle container terminals in Europa. Grote schadereparaties, retrofitting
en renovatie reparaties worden uitgevoerd in de werkplaats op de hoofdvestiging te Spijkenisse. Voorts
is Smith-Holland een geautoriseerd servicedealer voor alle grote reefer fabrikanten zoals Carrier, Thermo
King, Daikin, Star Cool en Mitsubishi.
Inhoud
Dit interessante bedrijfsbezoek wordt verzorgd door de heren Tim Brandsema, Supervisor Service
Centre, en Gert de Keijzer, EH&S and Training. Na een introductie over Smith-Holland geven zij u uitleg
over de basis van koude techniek en reefer techniek. Voorts worden de specifieke problemen van een
koelcontainer besproken. Na dit theoretische gedeelte volgt in de werkplaats verdere praktische uitleg bij
een koelcontainer.
Programma
15.00 - 15.30 uur: Ontvangst en registratie
15.30 - 16.30 uur : - Introductie Smith-Holland
- Theorie werking koelcontainer:
• Basis koude techniek
• Reefer techniek
16.30 - 17.30 uur: Praktijk werking koelcontainer
17.30 uur
Sluiting

Parkeergelegenheid
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid op/bij het bedrijfsterrein van Smith-Holland.
Aan- en afmelden
Aan het bedrijfsbezoek kunnen maximaal 20 personen deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en
barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen één 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 31 maart a.s. te mogen
begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Transport/Goederen
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