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Geachte (Kandidaat-) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Brand van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voordeelname aan een
vijftal workshops bij het schadeherstelbedrijf Max-Repair Zwolle.

Praktische nascholing schadeherstel Zwaar materieel & Techniek
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Motorvoertuigen, specialisme Zwaar Materieel & Techniek
: dinsdag 11 maart 2014
: 15.00 uur tot 21.00 uur
: Max-Repair Zwolle. Ceintuurbaan 50 - 8024 AA te Zwolle
: € 15,00, exclusief BTW
: 20

Max-Repair Zwolle
Max-Repair is één van de vestigingen van Max-Repair, een internationaal georiënteerd fabricaatonafhankelijk schadeherstelnetwerk. Max-Repair is ontstaan doordat Cosmo Trucks, Koops Furness Trucks,
Loven Trucks en Truckland besloten de krachten te bundelen op het gebied van schadeherstel. Samen
vertegenwoordigen de bedrijven van Max-Repair meer dan 100 jaar vakmanschap.
Programma
15.00 uur - Ontvangst en registratie met koffie
15.15 uur - Welkomstwoord door Max-Repair met een korte introductie
15.30 uur - Workshop 1
16.20 uur - Workshop 2
17.10 uur - Workshop 3
18.00 uur - Pauze (lopend buffet)
18.50 uur - Workshop 4
19.40 uur - Workshop 5
20.30 uur - Afsluiting met koffie
Inhoud workshops
Workshop 1: Chassis meetrapport & uitlijnen voertuig
In deze workshop wordt het chassis van een truck opgemeten. Dit wordt gedaan met behulp van een
camerasysteem. Het meetrapport wat hier uit voortkomt vormt de basis van de schadereparatie.
Dit rapport dient ook als basis voor het uitlijnen. Het uitlijnen gebeurt aan de hand van de hartlijn van het
chassis.
Workshop 2: Chassis & Cabine richten
Tijdens deze workshop wordt er een demonstratie gegeven door de “Rijdende richter”. Dit is het richten
op locatie (de richttechnicus gaat met zijn equipment naar de truck toe). Ook kunt u ervaren hoe er met
behulp van een inductieheater zeer plaatselijk een hoge temperatuur in een chassis wordt gebracht. Koud
richten en gasbranders horen definitief tot het verleden!

Workshop 3: Kunststof & Polyester repareren
In deze workshop worden kunststof- en polyesterdelen gerepareerd, waaronder delen als koplampen,
bumperpanelen en instappen, maar ook zijwanden van laadbakken en spoilers komen hierbij aan bod.
Vervanging van delen is vaak niet nodig.
Workshop 4: Spuiten van onderdelen
Wat komt er allemaal bij kijken om een onderdeel in de juiste verfsoort, kleur, laagdikte, glans en kwaliteit te
krijgen? Dit ambacht gaat u zelf ervaren.
Workshop 5: Grit Stralen & Schooperen
Het allerbelangrijkste voor een goed eindresultaat is de voorbewerking. Om dit te onderbouwen vinden er een
demonstraties plaats in straal- en schoopeer cabines. Uiteraard wordt ook hier u de mogelijkheid geboden dit zelf
te ervaren.
Deelname
Aan deze cursus kunnen maximaal 40 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet.
Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Annuleringsregeling
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 uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
NIVRE
Commissie PE
branche Motorvoertuigen
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