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Naam bedrijf

Nederlands
Instituut van Register Experts
Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Geachte (Kandidaat) Register-Risicodeskundige,
Namens de vakcommissie Groot Zakelijk van het branchebestuur van het geassocieerd Register
Risicodeskundige nodigen wij u hierbij van harte uit voor het seminar

Hittestraling, isolatie en brandoverslag
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Dinsdag 17 mei 2016
: 13.00 uur tot 18.00 uur
: Troned, Vliegveldweg 333, 7524 PT te Enschede, www.troned.nl
Zie pagina twee van deze uitnodiging voor de routebeschrijving !
: 3 opleidingspunten
: € 60,00

Inhoud
Wij zijn te gast bij TRONED (Trainingscentrum Oost NEDerland), gevestigd op de Twente Safety Campus
waar partners op het gebied van veiligheid elkaar ontmoeten en samenwerken. Een veiligheidscentrum
met een vooruitstrevende rol op het gebied van scholing, training en kennisontwikkeling, zowel regionaal
als (inter)nationaal (zie hiervoor www.safetycampus.nl)
In dit seminar zal centraal staan met welke hoeveelheid hittestraling rekening moet worden gehouden bij
een (buiten) brand, wanneer ontstaat er brandoverslag en wat is de rol van het type isolatie daarbij. Zowel
via cases alsook via een testopstelling (palletbrand) wordt dit inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt
behandeld of een al dan niet vast opgesteld waterscherm de kans op brandoverslag kan beperken.
Programma
Het programma is als volgt:
13.00 – 13.30 uur

Ontvangst en registratie

13.30 – 14.00 uur

Welkom en inleiding casussen en groepsgewijze bespreking

14.00 – 14.30 uur

Presentatie Ricardo Weever (Brandweeracademie)

14.30 – 14.45 uur

Koffiepauze

14.45 – 15.15 uur

Presentatie Roy Weghorst (Kingspan)

15.30 – 16.15 uur

Demonstratie stralingswarmte

16.30 – 17.00 uur

Evaluatie en afsluiting

17.00 – 18.00 uur

Napraten onder genot van een drankje en broodje
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Deelname en Permanente Educatie
Aan dit seminar kunnen maximaal 30 personen deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en
barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs. Na deelname ontvangt u middels Extranet
3 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs van deelname.
De kosten voor deelname aan het seminar bedragen € 60,00 exclusief btw.
Routebeschrijving
Voor de routebeschrijving verwijzen wij u naar de link http://www.troned.nl/troned/contact.aspx
Let op: gebruik voor uw navigatie het adres Oude Vliegveldstraat te Deurningen. Bij het verbodsbord toegangsweg kunt u in dit geval doorrijden en bestemmingsverkeer volgen. Na de slagboom volgt u de bordjes met de
gele tekst Risk Factory.
Troned is een beveiligd terrein dus wij verzoeken u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
Annuleringsregeling
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 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 uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.

Met vriendelijke groet,
Vakcommissie Groot Zakelijk
branche Risicodeskundige

