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(Kandidaat) Register-Expert
Branche Transport/Goederen

Rotterdam, 13 maart 2013

Betreft: Het Expertisecafé 2013 - Presentatie “Beitsen en oliën van staalplaten”

Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
Het branchebestuur Transport/Goederen van het NIVRE nodigt u hierbij van harte uit voor

Het Expertisecafé
11-04-2013
Dylans
Inhoud
Deze keer heeft het NIVRE de heer Michael van der Vlist, Manager Business Development van Laura
Metaal te Kerkrade, bereid gevonden om tijdens dit Expertisecafé de presentatie “Beitsen en oliën van
staalplaten” te verzorgen. Laura Metaal heeft vestigingen in Kerkrade, Maastricht en Velsen-Noord. Eén
van de activiteiten van Laura Metaal is het beitsen en oliën van staalplaten. Warmgewalst staal is altijd
bedekt met een walshuid of oxidehuid. Bij waterschade kan deze oxidehuid zodanig zijn dat de partij rijp
lijkt voor de schroot. Laura Metaal heeft een beitsproces ontwikkeld waarmee deze platen weer hersteld
kunnen worden.
In zijn presentatie zal de heer Van der Vlist ingaan op het hoe en waarom van dit beitsen en oliën.
Wanneer kan beitsen en oliën gebruikt worden om door corrosie aangetaste platen te herstellen en wat
mag men hiervan verwachten? Wat zijn de voor- en nadelen?
Tijd
De presentatie gaat om 19.00 uur van start en zal, afhankelijk van de interactie vanuit de groep, circa een
uur duren. Vervolgens is er tijd voor persoonlijke interactie tijdens de aangeklede borrel in het Dylans
café. Om 21.30 uur wordt de bar voor het NIVRE gesloten en dienen consumpties direct aan de bar
afgerekend te worden.
Locatie
Het Expertisecafé vindt plaats bij DYLANS, Kralingseweg 224, 3062 CG Rotterdam.
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van Dylans.
Kosten
De kosten van Het Expertisecafé bedragen € 25,00, exclusief BTW.

Deelname en Permanente Educatie
Het Expertisecafé wordt primair georganiseerd voor de (kandidaat) Register-Experts van de branche
Transport/Goederen. Aanmelden geschiedt uitsluitend middels EXTRANET.
De deelnemers ontvangen in het kader van de Permanente Educatie 10 opleidingspunten.
Annulering
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels 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.
Het branchebestuur kijkt er naar uit u te mogen begroeten op 11 april aanstaande.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Transport/Goederen

