UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE BIJEENKOMST VLOEREN; hout, pvc, laminaat
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Parkeren
Kosten
PE-punten

: NIVRE ingeschrevenen branche Brand
: Maandag 18 november 2019
: 15.00 - 19.00 uur
: Albers parketgroothandel, Franklinstraat 4, 6003 DK te Weert
: eigen terrein
: € 35,00, exclusief BTW
:3

In 2016 heeft het NIVRE in samenwerking met Schouten Parket Waalwijk en Albers
parketgroothandel meerdere bijeenkomsten georganiseerd met als onderwerp “Vloeren”.
De Vloerenbijeenkomsten vonden plaats bij Albers parketgroothandel in Weert en werden zeer goed
gewaardeerd. Uit de evaluaties bleek dat er behoefte is aan meer praktijkgerichte bijeenkomsten.
De NIVRE commissie Seminars Brand is daarom van mening dat het weer tijd is voor een
“Vloerenbijeenkomst”, geen herhaling, maar in een nieuw jasje gestoken!

?! Wij zijn op zoek naar vragen met een uitdaging
Een deel van het programma bestaat uit “Vraag & Antwoord”. Om dit te kunnen laten slagen streven wij naar
een wisselwerking van 100%. De organisatie is dan ook op zoek naar vragen en roept de deelnemers op hun
vragen van te voren met de organisatie te delen. Hierbij wordt gedacht aan vagen over houten, pvc of
laminaat-vloeren. Vragen gericht op de toekomst, vragen over herstelmogelijkheden, vragen over vloeren in
nieuwbouwwoningen, luchtvochtigheid etc. Het delen van uw ervaring telt hierbij dus meer dan ooit!

Programma
15.00 – 15.30 uur
15.30 – 16.00 uur
16.00 – 16.10 uur
16.10 – 17.00 uur
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Inloop en registratie
Rondleiding door de fabriek
Ontvangst door de dagvoorzitter / Film Quick-step fabriek Wielsbeke België
Presentatie Het keuren van vloeren door een technisch adviseur van Bostik
Presentatie Schouten Parket en Albers parketgroothandel met praktijkvoorbeelden
gevolgd door een sessie “Vraag & Antwoord”
Afsluiting met een buffet

Aan en afmelden
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 50 personen deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en
barcode. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Vol = Vol! Meldt u zich aan als “Geïnteresseerde”
Bij voldoende geïnteresseerden zal de bijeenkomst worden herhaald.
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet weer afmelden. U krijgt hiervan eveneens een
e-mailbevestiging. 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 cursus te annuleren of te verplaatsen.

