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Opgericht december 1991

(Kandidaat) Register-Experts
branche Motorvoertuigen

Rotterdam, 15 oktober 2012
Betreft: uitnodiging “Renault in het teken van elektrische voertuigen”

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens de Commissie Permanente Educatie van de branche Motorvoertuigen en Renault Nederland N.V.
nodigen wij u van harte uit voor een interessante bijeenkomst
.

RENAULT IN HET TEKEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
Doelgroep
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle (kandidaat)Register-Experts van de branche Motorvoertuigen.
Inhoud
De avond staat in het teken van Renault techniek, ZE (elektrische voertuigen) en Renault Erkend
Schadeherstel. Tijdens een presentatie wordt u uitleg gegeven over de nieuwe Clio. Voorts worden de
voorzorgsmaatregelen besproken en waar rekening mee gehouden dient te worden bij het werken aan
elektrische voertuigen. Tijdens de presentatie worden tevens de verschillen tussen Renault Schadeherstel,
ten opzichte van de huidige en toekomstige Focwa- normen, belicht.
Op het terrein staan elektrische voertuigen om te bewonderen. Hier kan niet mee worden gereden.
.
Programma
18.30 uur – 19.30 uur Ontvangst/ registratie + buffetmaaltijd
19.30 uur – 20.45 uur Presentatie Renault Nederland
20.45 uur – 21.30 uur Afsluiting met koffie/frisdrank
Sprekers
Vanuit Renault zal u welkom worden geheten door de heer G. Russchen. De heer Russchen is binnen
Renault Nederland onder andere verantwoordelijk voor schadeherstel.
De presentatie over elektrische voertuigen – ZE - zal gegeven worden door de heer R. Kleton.
De heer M. Daalhuizen sluit hierbij aan met onderwerpen als Renault Erkend Schadeherstel en
Reparatiemethoden.
Datum
Dinsdag 6 en donderdag 8 november 2012.

Locatie en parkeergelegenheid
INNOVAM Nieuwegein
Structuurbaan 2
3430 DV Nieuwegein

Kosten
Deze bijeenkomst wordt u volledig aangeboden door Renault Nederland N.V..
Permanente Educatie
Deze lezing is gewaardeerd op 10 PE- punten. De opleidingspunten worden u achteraf en na volledige
deelname toegekend.
Deelname
Er kunnen maximaal 70 personen per avond deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Na deelname wordt u middels Extranet een deelnamebewijs toegestuurd.
Annuleringsregeling
In geval van annulering verzoeken wij u uzelf tijdig middels EXTRANET af te melden. U krijgt hiervan
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,

Commissie Permanente Educatie
branchegroep Motorvoertuigen

