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(Kandidaat) Register- Experts
branche Transport/Goederen

Rotterdam, 17 oktober 2013
Betreft: Marktevenement “Op- en overslag van bulkvloeistoffen”

Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
In navolging op de eerdere succesvolle marktevenementen heeft het branchebestuur
Transport/Goederen van het NIVRE besloten om ook dit jaar een bijeenkomst te organiseren voor
haar leden en relaties werkzaam in de transportbranche.
U wordt hierbij dan ook van harte uitgenodigd voor deelname aan het marktevenement

Op- en overslag van bulkvloeistoffen
20 november 2013
Tijdens een dagvullend programma, aan boord van één van de motorpassagiersschepen van Spido,
zullen de verschillende facetten van het thema “Op- en overslag van bulkvloeistoffen” door diverse
partijen middels presentaties worden belicht. Tevens zal de Vopak Terminal Europoort worden bezocht.
Naast het inhoudelijke programma wordt u tevens voldoende gelegenheid geboden voor persoonlijke
interactie met uw vakgenoten en relaties.

Programma






09.30 - 10.00 uur
10.00 - 10.05 uur
10.05 - 10.35 uur
10.35 - 10.50 uur
10.50 - 11.15 uur








11.15 - 12.00 uur
12.00 - 14.45 uur
14.45 - 15.30 uur
15.30 - 16.15 uur
16.15 - 17.00 uur
17.00 uur

Ontvangst aan boord en registratie
Inleiding door de dagvoorzitter
Eerste presentatie: “De haven van Rotterdam”
Pauze
Tweede presentatie: “De rol van de P&I Expert versus de rol van de
ladingexpert”
Derde presentatie: “Royal Vopak, an introduction“
Lunch / rondleiding over de Vopak Terminal Europoort
Vierde presentatie: “Representatieve kwantiteitsbepaling en monstername”
Vijfde presentatie: “Tankcleaning”
Borrel
Aanmeren / einde marktevenement

Presentaties en Sprekers
De eerste presentatie “De haven van Rotterdam“ wordt verzorgd door Frans van Keulen, Hoofd Externe
Relaties van Havenbedrijf Rotterdam N.V. Tijdens deze presentatie wordt nader ingegaan op de rol van
het havenbedrijf en de betekenis van de natte bulk voor de haven van Rotterdam.
Vervolgens wordt in de presentatie “De rol van de P&I expert versus de rol van de ladingexpert”, door
Walter Dekkers van Van Ameyde Marine en Gertom de Vries van J.C. van Sas & Associates B.V., belicht
hoe bij tankerzaken de processen lopen in het onderzoek naar de oorzaak en omvang van een schade.
De derde presentatie “Royal Vopak, an introduction” wordt verzorgd door Patrick de Vetter, Insurance
Manager van Koninklijke Vopak N.V. Hij zal een uiteenzetting geven van de activiteiten van Vopak in zijn
geheel en afsluiten met een korte blik op de terminal die bezocht gaat worden.

De vierde presentatie “Representatieve kwantiteitsbepaling en monstername “ wordt verzorgd door de heren
Eric de Lange, Business Development & Consultancy, en George Fiegel , Co-ordinator Survey Department,
beiden van Inspectorate Rotterdam. Na een korte introductie zullen zij diverse onderwerpen aangaande
kwantiteitsbepaling en monstername nader toelichten.
De laatste presentatie “Tankcleaning” wordt verzorgd door Anthony Schoonkind, Operations Manager van
Stolt Tankers. Hij zal uitleg geven over het proces van tankcleaning en wat daarvoor nodig is met betrekking
tot verschillende soorten ladingen.

Opstapplaats
Spido B.V.
Willemsplein 85
3016 DR Rotterdam
(Voet Erasmusbrug, centrumzijde)
Een routebeschrijving, evenals informatie over parkeergelegenheid en openbaar vervoer naar de
opstapplaats treft u in de bijlage aan. Parkeerkosten zijn voor uw eigen rekening.

Kosten
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 135,00, exclusief BTW.

Permanente Educatie
Na deelname ontvangen de NIVRE- leden 20 opleidingspunten en een deelnamebewijs via Extranet.

Aanmelden
Indien u wenst deel te nemen aan deze bijeenkomst, kunt u zich uitsluitend aanmelden middels
EXTRANET. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht ter bevestiging.
Er kunnen maximaal 150 personen deelnemen.

Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels EXTRANET afmelden. U krijgt hiervan
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. 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.
Bij te weinig aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd het evenement te annuleren.
Wij hopen u op 20 november a.s. te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,

NIVRE
Branchebestuur Transport/Goederen

Bijlage

