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Geachte (Kandidaat-) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Scheepvaart en Techniek van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan het interessante seminar

“Ontwikkelingen in de scheepvaart”
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek
: donderdag 30 oktober 2014
: 15.00 uur tot 18.00 uur
: Delta hotel te Vlaardingen
: € 45,00, exclusief BTW
: 10 PE punten

Inhoud/sprekers
Op allerlei gebied zijn er ontwikkelingen in de scheepvaart. Tijdens dit seminar zal op een aantal van
deze ontwikkelingen nader ingegaan worden.
De sprekers zijn Frans van Keulen, Hoofd Externe Relaties van Havenbedrijf Rotterdam N.V., en
Cees Boon, Beleidsontwikkelaar voor de Havenmeester met specialiteit Havenveiligheid, eveneens
werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Frans van Keulen zal tijdens zijn presentatie ingaan op de ontwikkelingen in de haven van Rotterdam
en een toekomstvisie geven. Onderwerpen als nieuwe brandstoffen, walaansluitingen enz. zullen hierbij
belicht worden.
Cees Boon zal in zijn presentatie ingaan op de brandstof LNG: wat is LNG, waarom LNG, wie zijn de
betrokken partijen, wat zijn de problemen en wat zijn de risico’s?
Programma
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 15.35 uur
15.35 - 16.30 uur
16.30 - 17.15 uur
17.15 - 17.30 uur
17.30 - 18.00 uur
18.00

Ontvangst en registratie
Kort welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentatie “Ontwikkelingen in de haven” door Frans van Keulen
Presentatie “LNG in de binnen- en zeevaart” door Cees Boon
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Gelegenheid om na te praten over het seminar, onder het genot van een hapje en
een drankje
Afsluiting

Locatie en parkeergelegenheid
Het seminar vindt plaats bij:
Delta Hotel Vlaardingen
Maasboulevard 15
3133 AK Vlaardingen
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Permanente Educatie
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 deze PE-punten worden
herberekend.
Deelname
Aan deze workshop kunnen maximaal 60 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 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 onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u op 30 oktober a.s. te mogen
begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek
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