UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

EXPERTISECAFÉ DRONE INSPECTIES

Doelgroep

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Transport/Goederen

Datum
Tijd
Locatie
Kosten

:
:
:
:

PE-punten

: 1 PE-punt

16 november 2017
19.00 - 21.30 uur
Zalmhuis, Schaardijk 434, 3064 AM Rotterdam
€ 25,00 excl. BTW

Voor de ingeschrevenen in het Register van de branche Transport/Goederen wordt twee keer per jaar het
Expertisecafé georganiseerd. Tijdens elk Expertisecafé wordt door een gastspreker een aansprekende
branche-gerelateerde presentatie van ca. een uur gegeven. Vervolgens is er tijd voor persoonlijke
interactie tijdens een aangeklede borrel. Om 21.30 uur wordt de bar voor het NIVRE gesloten en dienen
consumpties direct aan de bar afgerekend te worden.
Presentatie
De presentatie wordt dit keer verzorgd door David Knukkel, CEO van RIMS BV (Robotica in Maintenance
Strategies) te Delft. RIMS voert drone inspecties uit. RIMS is erkend door Bureau Veritas als “approved
supplier”, hetgeen betekent dat reders RIMS mogen inhuren om experts te assisteren bij schadeopnamen.
Inspectie met behulp van drones kan ingeschakeld worden bij reguliere onderhoudsinspecties, in- en uithuur surveys, pre-docking inspecties, in- en verkoop van schepen en inspectie van schepen in lay-up.
David zal in zijn presentatie uitleg geven over de manier waarop de inspecties van “enclosed spaces” in het
verleden werden gedaan en zoals RIMS ze nu doet, evenals welke techniek zij in de toekomst verwachten
te gaan gebruiken. Tevens zal hij een demonstratie met een drone geven.
Programma
18.30 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 21.30 uur
21.30

Ontvangst en registratie
Presentatie David Knukkel
Demonstratie drone
Borrel
Sluiting

Aanmelden en Annuleren
Aanmelden geschiedt via Extranet. U ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
In geval van annulering kunt u zich eveneens via Extranet afmelden. 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.
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