Nieuwsbrief

Naam bedrijf

Nederlands Instituut van Register Experts

Geachte (kandidaat) Register-Risicodeskundige c.q. deelnemers Platform Verbond van Verzekeraars,
Namens de vakcommissie Agrarisch van het geassocieerd Register Risicodeskundigen (NIVRE) en
namens het Platform van het Verbond van Verzekeraars, nodigen wij u hierbij van harte uit voor het
volgende seminar:
Van het gas af
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Donderdag 19 april 2018
: 13.30 uur tot 19.00 uur
: Champignonkwekerij ‘t Voske, Lage Randweg 16, 5406 NN Uden
: 4 opleidingspunten
: NIVRE ingeschrevenen € 55,00 exclusief btw / Platform leden € 65,00 exclusief btw

Inhoud
Tegenwoordig zijn de toverwoorden in de agrarische sector: energie- en klimaatneutraal, dit houdt mede
in dat er zo min mogelijk energie verloren mag gaan en het duurzaam opgewekt dient te worden. Oplossingen worden gevonden in PV-systemen en biomassa verbranding met daarbij de mogelijkheid tot
energystoring. Echter hoe ervaren de gebruikers dit energie- en klimaatneutraal zijn eigenlijk en hoe zit
het nu precies met de risico’s van deze energiebronnen?
Voor dit seminar hebben we de volgende gerenommeerde sprekers uitgenodigd, de heer Frank Bakker
van Solar Edge. De heer Bakker neemt ons mee in de wereld van zonnepanelen en de technologische
ontwikkeling welke zijn doorgemaakt in deze sector. Vervolgens gaan door met de heer Bertrand
Sternsdorff de oprichter van C.S.C. BV. De heer Sternsdorff zit al meer dan 25 jaar in het inspectievak en
neemt ons mee in de SCIOS wereld, met name de Scope 5a, keuring van vaste brandstofketels en Scope
6 de emissie meting.
Na deze in de praktijk toepasbare presentaties gaan we het een en ander in de praktijk bekijken met de
gedreven eigenaar van champignonkwekerij ’t Voske.
Afsluitend gaan we na de maaltijd ervaren hoe we deze opgewekte energie kunnen opslaan op een
verantwoorde wijze. De heer Jos Theuns van Atep neemt ons mee in de wereld van energiestoring. De
heer Theuns is specialist in batterij technologie en met name in energieopslag systemen en hun risico’s.
Gastheer
De heer Arjan Heeren van champignonkwekerij ‘t Voske neemt ons mee in zijn vooruitstrevende klimaaten energie neutrale bedrijf en hier zal veel aandacht zijn voor de voorgenoemde technische installaties.
Doelstelling seminar en bereikbaarheid
Inzicht geven in alle risico’s die spelen rond houtkachels en zonnepanelen. Naast het inzicht ook in de
praktijk herkennen van de installaties en bijbehorende risico’s.
‘t Voske is goed bereikbaar vanaf de A50 afslag N264 ook is er voldoende parkeer gelegenheid.

Programma
13.30 – 14.00

Ontvangst

14.00 – 15.00

Presentatie zonnepanelen Frank Bakker, Solar Edge

15.00 – 16.00

Presentatie Risico’s Houtkachel, Betrand Sternsdorff, CSC BV

16.00 – 17.00

Presentatie, rondgang Houtkachels in de praktijk, Betrand Sternsdorff, CSC BV en Arjan Heeren

17.00 – 17.30

Eenvoudige maaltijd met snack

17.45—18.30

Presentatie energie opslag Jos Theuns, Atep

18.30 – 19.00

Eind discussie en afsluiting

Deelname en kosten
Aan dit seminar kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Aangezien voor dit seminar voor NIVRE ingeschrevenen
PE-punten worden toegekend, hebben NIVRE ingeschrevenen voorrang tov Platform leden.
NIVRE ingeschrevenen: aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs. Naderhand ontvangt u via Extranet uw
deelnamebewijs. De kosten voor NIVRE-ingeschrevenen bedraagt € 55,00 exclusief btw.
Platform leden: Aanmelding geschiedt door een mail te sturen naar y.vermeer@nivre.nl onder vermelding van “Van
het gas af”. De kosten voor Platform leden bedraagt € 65,00 exclusief btw.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging. Voor platform leden geldt dat u bij annulering een emailbericht kunt sturen naar y.vermeer@nivre.nl.
Voor beide is bij annulering binnen één week voor aanvang van het evenement van toepassing dat u 50% van het
bedrag in rekening wordt gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij genoodzaakt u het volledige
bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen zijn het NIVRE c.q. Het Platform gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te
verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
Vakcommissie Agrarisch
branche Risicodeskundige

