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Geachte (Kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Transport/Goederen van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan een bedrijfsbezoek bij

HEBO Maritiemservice
Doelgroep
Datum
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(Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Transport/Goederen
dinsdag 10 oktober 2017
14.30 uur tot 19.00 uur
RDM-Kantine, Heijplaatstraat 3, 3089 JB Rotterdam
€ 60,00, exclusief BTW
2 PE-punten

HEBO Maritiemservice
HEBO Maritiemservice is een bekende speler op het gebied van maritieme dienstverlening. Het
veelzijdige bedrijf is gespecialiseerd in speciaal transport, heavy lifting, bergingen, oil spill response en
emergency response. HEBO staat bekend om haar daadkrachtige aanpak en haar specialistische
materieel, dat zij veelal in eigen beheer ontwikkelt.
HEBO’s calamiteitenteams staan 24/7 paraat om in te grijpen bij grote en kleinschalige calamiteiten.
Daarnaast houden technici en heavy lift specialisten zich dagelijks bezig met het transporteren van grote
jachten, het plaatsen van brugdekken of het bieden van ondersteuning bij (water)bouwtrajecten.
Inhoud
Het bedrijfsbezoek vangt aan met een presentatie over HEBO Maritiemservice door de heer
Wiebbe Bonsink, CEO van HEBO Maritiemservice. Vervolgens zal de heer Boaz Ur, CEO van Harbo
Technologies, een korte uitleg geven over het door Harbo Technologies ontwikkelde oliekerende scherm.
HEBO Maritiemservice heeft advies gegeven en is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit
scherm. Na de presentatie wordt aan boord gegaan van één of meerdere vaartuigen van HEBO
Maritiemservice voor een presentatie van het oliekerende scherm en een rondleiding op het vaartuig.
Tijdens de presentatie en rondleiding is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Het bedrijfsbezoek wordt afgesloten met een buffet in de RDM-Kantine.
Programma
14.30 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 16.15 uur
16.15 - 17.30 uur
17.30 - 19.00 uur
19.00 uur

: Ontvangst en registratie in de RDM-Kantine
: Presentatie door de heer Wiebbe Bonsink en korte uitleg van het Harbo scherm
door de heer Boaz Ur
: Vertrek van de RDM-Kantine naar één of meerdere vaartuigen van HEBO
Maritiemservice BV
: Presentatie scherm en rondleiding aan boord van de vaartuigen
: Indonesisch buffet in de RDM-Kantine
: Einde bedrijfsbezoek

Parkeergelegenheid
Er is voldoende parkeergelegenheid nabij de RDM-Kantine.
Aan- en afmelden
Er kunnen maximaal 60 personen aan het seminar deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient
als inschrijfbewijs.
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 10 oktober a.s. te
mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Transport/Goederen
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