Nieuwsbrief

Naam bedrijf

Nederlands
Instituut
van
Register
Experts
Nederlands
Instituut
van
Register
Experts

Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Scheepvaart en Techniek van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan het seminar
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(Kandidaat) Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek
donderdag 26 maart 2015
15.00 uur tot 20.00 uur
Loggers B.V., Pieter Zeemanweg 133, 3316 GZ Dordrecht
€ 12,50, exclusief BTW
4

Loggers
Loggers is marktleider en internationaal leverancier van oplossingen op het gebied van trilling en schokisolatie en geluidsbeheersing. Met een uitstekende technische kennis van zaken in combinatie met diepgaande marktkennis en ervaring, ontwikkelt Loggers innovatieve oplossingen voor de meest complexe en
uitdagende situaties voor gerenommeerde opdrachtgevers over de gehele wereld.
Loggers is vertrouwd met alle problematiek op het gebied van trillings- en schokisolatie en geluidsbeheersing en levert de meest optimale en kostenefficiënte oplossing voor ieder probleem, ongeacht de
complexiteit. Loggers definieert en realiseert alle aspecten van de oplossing, variërend van standaard tot
maatwerkoplossingen. De state-of-the-art portfolio omvat alle producten en diensten noodzakelijk voor de
best passende oplossing voor relatief eenvoudige tot de meest complexe uitdagingen.
Inhoud
Presentaties
Tijdens dit seminar zal aan de hand van een aantal presentaties uitleg over het bovenvermelde thema
worden gegeven.
Groepssessies
Loggers wil aan de hand een aantal groepssessies trillingsproblematiek uit de praktijk behandelen.
Graag ontvangt Loggers van u onderwerpen voor deze groepssessies. U kunt deze toesturen
aan het secretariaat van het NIVRE, t.a.v. mevr. E. van der Ven, e-mail: e.vanderven@nivre.nl
Buffet
Tijdens het seminar zal er met een buffet voor de inwendige mens gezorgd worden.

Programma
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 20.00 uur

Ontvangst en registratie
Presentaties, groepssessies en buffet
De volgende presentaties worden gehouden:
- Presentatie “Vibration analysis and control”
Tijdens deze presentatie zullen de basics van trillingsisolatie uiteengezet
worden.
- Presentatie “Shock control”
Tijdens deze presentatie wordt de bescherming tegen schokken en alles wat
hierbij komt kijken, uiteengezet. (Deze presentatie is in de Engelse taal.)
- Presentatie “Toepassingen in de praktijk”
- Presentatie (door een gastspreker) “Trillingen in de praktijk”
Groepssessies met betrekking tot trillingsproblematiek uit de praktijk (onderwerpen
door deelnemers aangedragen).
Tussendoor zal er een buffet geserveerd worden.

Permanente educatie en deelnamebewijs
Na deelname ontvangt u middels Extranet 4 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs van
deelname.
Aanmelding
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en
barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Kosten
Dit seminar wordt u aangeboden door Loggers. Hierdoor kunnen wij u dit seminar gereduceerd aanbieden
voor EUR 12,50, excl. BTW.
Deelname en annulering
Er kunnen maximaal 40 personen aan het seminar deelnemen.
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 26 maart a.s. te
mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek
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