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Geachte (Kandidaat-) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Opname (bouwkundig) van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan het seminar

Geluidsmetingen conform bouwbesluit
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Opname (bouwkundig)
: woensdag 19 november 2014
: 13.30 uur tot 17.00 uur
: Bouwhuis, Zilverstraat 69, 2718 RP te Zoetermeer
: € 65,00, exclusief BTW
: 2 punten (conform nieuw PE– systeem)

Inhoud en programma
Het branchebestuur Opname (bouwkundig) organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst
gericht op de ingeschrevenen van de branche Opname (bouwkundig). Tijdens voorgaande seminars zijn
onderwerpen als risicoanalyse, monitoring, bouwkundige opname, deformatiemetingen en
trillingsmetingen aan de orde geweest. De bijeenkomst “Geluidsmetingen conform bouwbesluit” sluit dit
jaar de rij en betreft een interactieve bijeenkomst waarbij een praktijkcasus onderdeel is van het
programma.
Het bouwbesluit van 2010 legt het lawaai van bouwwerkzaamheden bij woningen aan banden. Om aan te
tonen dat wordt voldaan aan de regels voor het daggemiddelde is continu meten de enige juiste
oplossing.
Als adviseur en gast van het NIVRE inzake de discipline “geluidsmetingen” zal Bas Möllenkramer, van
Möllenkramer Training te Amersfoort en senior vakspecialist geluid en trillingen bij de Raad van
Accreditatie te Utrecht, uitleggen hoe de eisen van het bouwbesluit dienen te worden geïnterpreteerd, met
welke apparatuur er moet worden gemeten en wat de gevolgen zijn voor de bouw.
Tijdens deze bijeenkomst zal worden ingegaan op aspecten als:
 Wat betekenen LAeq en LArLT?
 Waarom moet er de hele dag worden gemeten?
 Op welke wijze krijg ik inzicht in het bouwlawaai?
Programma
13.30 uur - 14.00 uur
14.00 uur - 14.45 uur
14.45 uur - 15.00 uur
15.00 uur - 16.00 uur
16.00 uur - 16.15 uur
16.15 uur - 17.00 uur

Ontvangst en registratie met een kopje koffie/thee
Presentatie
Korte pauze
Praktijkcasus
Evaluatie presentatie/casus
Afsluiting met een hapje en een drankje

Deelname
Aan deze bijeenkomst 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 de bijeenkomst 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 dit seminar 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

Branchebestuur Opname (bouwkundig)
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