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Geachte (Kandidaat)Register-Expert,
Namens het branchebestuur Motorvoertuigen van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor de volgende
bijeenkomst

Leren, beleven en ontmoeten bij AMT Live en NIVRE- lezing; Composietschade, wat nu?
Doelgroep
Data
Tijd
Locatie
PE-punten

: branche Motorvoertuigen
: 18 en 19 november 2014 (programma is op beide dagen identiek)
: 14.00 uur - 21.00 uur
: Autotron Rosmalen - Graafsebaan 133, 5248 NL Rosmalen
: AMT Live 10 punten / NIVRE– lezing 10 punten

Programma

14.00 uur - AMT Live
Op dinsdag 18 november en woensdag 19 november 2014 organiseert AMT hét live kennisevenement.
Ook dit jaar staat AMT Live in het teken van leren, beleven en ontmoeten van automotive professionals!
De automotive werkplaats, de techniek, het ondernemen en de producten staan hierbij centraal. Van een live
diagnosetips uit de praktijk, een bandenwisselwedstrijd, trends en ontwikkelingen in de automotive sector tot
een klantvriendelijkheidstraining, u vindt het allemaal op een van de “pleinen”. Ook is er ruimte voor een
hapje en een drankje op het “ontmoetingsplein”.
Voor gehele programma en meer informatie over AMT Live verwijzen wij u naar de website www.amtlive.nl
Inschrijven AMT Live
AMT Live biedt de NIVRE ingeschrevenen van de branche Motorvoertuigen gratis toegang tot het
kennisevenement.
U kunt uzelf inschrijven door middel van onze unieke NIVRE- registratielink: Inschrijven AMT Live
U ontvangt een barcode ter bevestiging. Deze dient u bij deelname in te leveren ter registratie.
Permanente Educatie + voorwaarden
Voor deelname aan AMT Live kent het NIVRE u 10 opleidingspunten toe. Hiervoor geldt echter wel dat u
vóór 15.00 uur geregistreerd bent en AMT Live bezoekt. Bij deelname na 15.00 uur worden er géén
opleidingspunten toegekend.

18.00 uur - NIVRE– lezing Composietschade, wat nu?
U kunt uw dag compleet maken met het volgen van een interessante lezing “Composietschade, wat nu?”
van het Composite Expertise Center - CEC.
Het is van belang dat de schadeherstelketen klaar is voor auto’s gemaakt van composieten. Dat begint bij
bewustzijn en kennisopbouw van het gedrag van dit relatief nieuwe materiaal in de automobielindustrie.
De lezing ‘composietschade, wat nu?’ geeft u inzicht in composiet: materialen, toepassingen en
eigenschappen, levensduurcyclus, schadegedrag en karakteristieken, marktpositie en prognose.

Programma NIVRE- lezing
Zaal: Bentley room
18.00 uur - Inloop en registratie met een kopje koffie (tegen betaling)
18.30 uur - Start presentatie CEC
19.30 uur - Korte koffie/thee pauze (tegen betaling)
19.50 uur - Vervolg presentatie
21.00 uur - Einde programma
Wie is het CEC?
CEC is het eerste composieten expertise centrum dat voor alle sectoren de nieuwste composieten
opleidingen en kennis beschikbaar stelt. Met een ervaring van ruim 25 jaar en een unieke bibliotheek zijn
hun diensten gericht op 100% toepasbaarheid en uitvoerbaarheid.
CEC werkt samen met Boeing om geaccrediteerde reparatiecursussen te ontwikkelen en op de markt te
brengen. Naast elementaire en branchegerichte opleidingen ontwikkelt CEC speciale modules voor de
automotive schade-experts en herstelbranche. Daar wordt door CEC de nadruk gelegd op herkenning
van schades, inspecties en het beramen van composietreparaties.
Inschrijven
Aan de lezing kunnen maximaal 80 personen deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht
en barcode ter bevestiging. De barcode dient expliciet als inschrijfbewijs voor de lezing van CEC.
Permanente Educatie
Voor deelname aan de lezing kent het NIVRE 10 opleidingspunten toe.
Na deelname ontvangt u middels Extranet 10 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs
van deelname.
Zodra het nieuwe PE-waarderingssysteem wordt ingevoerd, zullen de PE-punten herberekend worden.
Catering en Parkeren
Op de beursvloer van Autotron Rosmalen is een terras en een restaurant aanwezig waar u een hapje
kunt eten (tegen betaling).
Na afloop van het programma om 21.00 uur wordt u de gelegenheid geboden een drankje te nuttigen op
het “Horecaplein” of het “Ontmoetingsplein” van AMT Live.
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van Autotron. Een uitrijkaart is bij de kassa
verkrijgbaar voor € 4,96.
Kosten
Deelname aan AMT Live en aan de lezing is gratis. Alle consumpties zijn voor eigen rekening.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich in Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering tot een dag voor aanvang van het evenement wordt u niets in
rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij genoodzaakt u € 25,00 aan onkosten in
rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd de lezing te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding
binnenkort tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,

Commissie PE
branche Motorvoertuigen

