Nieuwsbrief

Naam bedrijf

Nederlands Instituut van Register Experts

Geachte (kandidaat) Register-Risicodeskundige c.q. deelnemers Platform Verbond van Verzekeraars,
Namens de vakcommissie Agrarisch van het geassocieerd Register Risicodeskundigen (NIVRE) en
namens het Platform van het Verbond van Verzekeraars, nodigen wij u hierbij van harte uit voor het
volgende seminar:
Bewaring en koeltechniek
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Donderdag 20 april 2017
: 14.00 uur tot 19.15 uur
: Fruitmasters Geldermalsen, Deilseweg 7, 4191 NX Geldermalsen
Industrieterrein De Watermolen
: 4 opleidingspunten
: NIVRE ingeschrevenen € 50,00 exclusief btw / Platform leden € 62,50 exclusief btw

Inhoud
Tijdens bewaren en koelen spelen veel processen. Op het gebied van techniek maar ook in de producten
zelf. Twee gerenommeerde sprekers op deze gebieden zullen de verdieping zoeken.
Coen van de Sande van NVKL zal ingaan op de veranderende wetgeving op het gebied van bewaring en
de risico van de verschillende chemische en natuurlijke koudemiddelen. De NVKL is de branchevereniging van ondernemingen in de koudetechniek en luchtbehandeling. Als projectmanager techniek is
hij dagelijks bezig met de veranderingen, risico’s en oplossingen voor koude vraagstukken.
Frank van de Geijn werkt als consultant na-oogst technologie bij Wageningen universiteit. Naast de
theoretische kennis zal hij ons meenemen in de praktijk ervaringen van het bewaren van producten.
Denk hierbij o.a. aan de risico’s van Ultra Low Oxygen (ULO), ammoniak etc.
Gastheer
Koninklijke Fruitmasters is een toonaangevende fruitspecialist met geavanceerde koelfaciliteiten. Naast
het koelen wordt er op moderne manieren gesorteerd en verpakt. Tijdens de rondleiding wordt er stil
gestaan bij de koeltechnieken maar ook de nieuwste sorteertechnieken voor fruit.
Doelstelling seminar en bereikbaarheid
Inzicht geven in alle risico’s die spelen bij het koelen en bewaren. Naast het inzicht ook in de praktijk
herkennen van de installaties en bijbehorende risico’s.
Fruitmaster Geldermalsen is goed bereikbaar vanaf de A2 en A15 en ligt daarnaast op 100m afstand van
treinstation Geldermalsen. Er is voldoende parkeergelegenheid ter plaatse aanwezig. Zie voor een routebeschrijving, bijgaande link https://www.fruitmasters.nl/FruitmastersGeldermalsen-60.html
Programma
14.00 – 14.15

Ontvangst

14.30 – 15.30

Presentatie Coen vd Sande NVKI

15.30 – 16.45

Excursie koel en sorteerfaciliteiten

16.45 – 17.45

Presentatie Frank vd Geijn

17.45 – 18.45

Maaltijd met snack

18.45 – 19.15

Einddiscussie en afsluiting met drankje

Deelname en kosten
Aan dit seminar kunnen maximaal 80 personen deelnemen. Aangezien voor dit seminar voor NIVRE ingeschrevenen
PE-punten worden toegekend, hebben NIVRE ingeschrevenen voorrang tov Platform leden.
NIVRE ingeschrevenen: aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs. Naderhand ontvangt u via Extranet uw
deelnamebewijs. De kosten voor NIVRE-ingeschrevenen bedraagt € 50,00 exclusief btw.
Platform leden: Aanmelding geschiedt door een mail te sturen naar y.vermeer@nivre.nl onder vermelding van
“Deelname Bewaring en koeltechniek”. De kosten voor Platform leden bedraagt € 62,50 exclusief btw.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging. Voor platform leden geldt dat u bij annulering een emailbericht kunt sturen naar y.vermeer@nivre.nl.
Voor beide is bij annulering binnen één week voor aanvang van het evenement van toepassing dat u 50% van het
bedrag in rekening wordt gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij genoodzaakt u het volledige
bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen zijn het NIVRE c.q. Het Platform gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te
verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,

Vakcommissie Agrarisch
branche Risicodeskundige

17-02-15/YV

