UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

BIJEENKOMST “ALUMINIUM”

Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie

:
:
:
:

Kosten

(Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek
woensdag 27 juni 2018
15.00 - 19.00 uur
Aluminium Centrum, gevestigd in het gebouw van de Koninklijke Metaalunie
Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein
: € 67,50, excl. BTW

PE-punten

: 2 PE-punten

Aluminiumcentrum
Het Aluminium Centrum is een koepelorganisatie voor de aluminium producerende, verwerkende en
toepassende industrie en fungeert als kennis- en informatiecentrum. De organisatie heeft tot doel het
bevorderen van de toepassing van aluminium in Nederland. Door middel van kennisoverdracht, promotie
en onderzoek streeft het Aluminium Centrum naar een toename van het aluminiumgebruik en een
versterking van de positie van aluminium in de sectoren bouw, transport, verpakkingen en overige
industriële en consumententoepassingen. De activiteiten van het Aluminium Centrum leveren een bijdrage
aan de ontwikkeling van de aluminiumbranche als geheel en richten zich op stimulering en ondersteuning
van individuele bedrijven bij innovaties. Door nauw contact met de aluminiumindustrie en derden kan het
Aluminium Centrum haar activiteiten afstemmen op de ontwikkelingen in de markt.

Inhoud
Johan van de Graaf, directeur van het Aluminiumcentrum zal, na een introductie van het Aluminium
Centrum, een presentatie over corrosie houden en diverse schadegevallen door corrosie bespreken.

Programma
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 16.15 uur
16.15 - 17.00 uur
17.00 - 17.30 uur
17.30 – 17.45 uur
17.45 - 19.00 uur
19.00 uur

Ontvangst en registratie
Introductie Aluminium Centrum: “Wie zijn we en wat doen we”
Presentatie “Corrosie”
Schadegevallen door corrosie
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Broodjesbuffet
Einde bijeenkomst

Aan- en afmelden
Er kunnen maximaal 80 personen deelnemen aan het seminar.
Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel van Extranet. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een
barcode als inschrijfbewijs. In geval van annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden. Bij
annulering binnen een week voor aanvang brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Zonder afmelding
vooraf wordt het volledige bedrag voor deelname in rekening gebracht.
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