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Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het branchebestuur Motorvoertuigen nodigen wij u hierbij van harte uit voor
Workshops Kennis en Expertise bij Metalak
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: branche Motorvoertuigen
: maandag 15 juni 2015
: 16.00 uur tot 21.00 uur
: Metalak Training Centrum, Voltastraat 1, 4004 KA te Tiel
: 3 opleidingspunten
: niet van toepassing

Het NIVRE heeft Metalak bereid gevonden om expliciet voor de ingeschrevenen van de branche
Motorvoertuigen met het specialisme Zwaar Materieel & Techniek een programma samen te
stellen.

Metalak
Metalak is dé partner voor alle bedrijven in schadeherstel, carrosseriebouw en industrie en is
verantwoordelijk voor de import, marketing, verkoop en distributie van kwalitatief hoogwaardige
lakmerken. Daarnaast is Metalak marktleider in non-paint.
Programma
16.00 uur - 16.30 uur
16.30 uur - 17.30 uur
17.30 uur - 17.45 uur
17.45 uur - 18.45 uur
18.45 uur - 19.30 uur
19.30 uur - 20.30 uur
20.30 uur - 21.00 uur

Ontvangst en registratie
Workshop 1
Wissel en kleine pauze
Workshop 2
Buffet
Workshop 3
Afsluiten en napraten onder het genot van een drankje

Inhoud workshops
Inhoud workshop 1: Kleur
Milieu en applicatie. De basis van deze presentatie bestaat uit het feit dat de chemische
samenstelling van de lakken aan het veranderen zijn. Zoals lood en chromaat welke worden verboden,
waardoor de kwaliteit, met name ten aanzien van de dekking, verandert. Er worden voorbeelden getoond
met de kleurlak zoals het was (met lood en chromaat) en de nieuwe lijnen, waardoor het verschil duidelijk
wordt. Het hoe en waarom en het gevolg voor de productie en de kwaliteit wordt besproken en uitgelegd
door de technische dienst van Metalak.
Inhoud workshop 2: Calculatie
Een presentatie en uitleg van een eenvoudig nieuw calculatieprogramma wat gebruikt wordt in
zwaar vervoer. Het zal duidelijk zijn dat dit totaal verschilt van de huidige programma's zoals bijvoorbeeld
Audatex. Het gaat hier om andere bouwmaterialen en spuitoppervlakken, werkmethoden en systemen.
Deze presentatie wordt gegeven door Ben Kleissen.

Inhoud workshop 3: Bouwmaterialen en reparatie
In zwaar vervoer worden een veelvoud van materialen gebruikt die in de personenwagensector niet
voorkomen, zoals Plywood, geanodiseerd aluminium, gescopeerde plaat enz. Dit maakt de reparaties aan zwaar
vervoer ten aanzien van de systemen erg divers. Om hier enig inzicht in te geven zal Metalak een presentatie geven
van zowel praktijk als theorie, waarbij de reparatie en kosten centraal staat.
Deze presentatie wordt gegeven door Ard Brunneberg.
Kosten
Deze bijeenkomst wordt de NIVRE ingeschrevenen van de branche Motorvoertuigen kosteloos aangeboden door
Metalak.
Aanmelden en Annuleren
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 60 (kandidaat) NIVRE Register-Experts deelnemen.
Aanmelden geschiedt uitsluitend via Extranet. Na inschrijving ontvangt u een barcode als bewijs van inschrijving.
Om ook uw NIVRE collega’s een kans van deelname te gunnen, verzoeken wij u in geval van annulering uzelf
tijdig (middels Extranet) af te melden. Indien u zich in het geheel niet van te voren afmeldt zijn wij genoodzaakt u
€ 25,00 (excl. BTW) onkosten in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gemachtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verzetten naar een
andere datum.
Met vriendelijke groet,
NIVRE
Commissie Permanente Educatie,
branche Motorvoertuigen

