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Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het branchebestuur Transport/Goederen van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor

HET EXPERTISECAFE “Nieuwe toelating begassen - schadebeperking”
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (kandidaat) NIVRE Register-Experts
: donderdag 14 april 2016
: 19.00 - 21.30 uur
: Zalmhuis, Schaardijk 434, 3064 AM Rotterdam
: € 25,00, exclusief BTW
: 1 PE - punt

Voor de ingeschrevenen in het Register van de branche Transport/Goederen wordt twee keer per jaar het
Expertisecafé georganiseerd. Tijdens elk Expertisecafé wordt door een gastspreker een aansprekende
branchegerelateerde presentatie van ca. een uur gegeven. Vervolgens is er tijd voor persoonlijke
interactie tijdens een aangeklede borrel. Om 21.30 uur wordt de bar voor het NIVRE gesloten en dienen
consumpties direct aan de bar afgerekend te worden.
Fumico
Fumico is een gespecialiseerd bedrijf in Nederland dat vanaf 1 maart 2015 voedselproducten, vee-/
diervoeders en andere consumptiegoederen mag begassen met fosforwaterstofgas tegen de vele
voorraad-aantastende insecten. Vanaf september zijn de eerste scheepsladingen met o.a. spelt, tarwe en
sojaschroot met succes behandeld in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Delfzijl. Men werkt
volgens de principes van precisiebegassing. Met behulp van o.a. speciale software en hoogwaardige
apparatuur wordt nauwkeurig de hoeveelheid gas en de behandelingsduur door de specialisten van
Fumico berekend en gecontroleerd. De gassing wordt constant gemonitored, zodat niets aan het toeval
wordt overgelaten en het resultaat perfect is. Veiligheid, kwaliteit en snelheid zijn kernbegrippen binnen
het zo beperkt houden van de schade.
De presentatie
Tijdens deze presentatie wordt door mevrouw Drs. José van Uffelen uitleg gegeven over de diverse
begassingstechnieken, de mogelijkheden en locaties om geïnfecteerde ladingen te behandelen en welke
goederen hiervoor in aanmerking komen. Mevrouw Van Uffelen is al meer dan 10 jaar betrokken bij
ladinggassen, het begassen van producten en veiligheidsaspecten. Na afloop van de presentatie
ontvangt u een reminder.
Aanmelden en Annuleren
Aanmelden geschiedt via Extranet. U ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
In geval van annulering kunt u zich eveneens via Extranet afmelden. 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.
Wij hopen u op 14 april a.s. te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Transport/Goederen

