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Geachte (Kandidaat)Register-Expert,
Namens de vakcommissie Groot Zakelijk van het branchebestuur van het geassocieerd Register Risicodeskundige nodigen wij u hierbij van harte uit voor het seminar.

Brandblussystemen theoretisch en praktisch
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Dinsdag 14 oktober 2014
: 9.30 uur tot 15.00 uur
: VdS, Amsterdamer Str. 228, D 50735 Köln
: 20 opleidingspunten
: € 35,00 exclusief btw

Inhoud
VdS is een geïnstitutionaliseerd onafhankelijk en geaccrediteerd keurings- en certificeringsbedrijf voor
beveiligingssystemen met betrekking tot brandpreventie en security (in de breedste zin van het woord).
Het bedrijf ontwikkelt geavanceerde beveiligingsconcepten voor industriële en commerciële
toepassingen en bedrijfstakken maar ontwikkeld ook beveiligingsconcepten voor zeer specialistische
toepassingen.
VdS heeft een onafhankelijke inspectie-en certificatiedienst ondersteund door “State-of the art” laboratoria
en biedt ook trainingen aan op de eerder genoemde vakgebieden. Door middel van een groot aantal
publicaties m.b.t. normen, richtlijnen en certificatie op het terrein van brandpreventie en security zijn de
normen van VdS internationaal erkend, ondermeer door verzekeraars en overheid.
Programma
Het programma bestaat uit:
09.00 - 09.30 uur

Ontvangst

09.30 - 10.00 uur

Welkomstwoord

10.00 - 10.45 uur

Presentatie VdS Kwaliteitconcept *

10.45 - 11.30 uur

Presentatie Brandbeveiliging Watermist Systemen *

11.30 - 12.00 uur

Rondleiding laboratoria

12.00 - 12.45 uur

Lunch

12.45 - 13.30 uur

Presentatie voor zuurstofreductiesystemen *

13.30 - 14.15 uur

Sprinkler demoruimte

14.15 - 14.30 uur

Koffiepauze

14.30 - 15.00 uur

Certificering in Nederland

15.00 - 15.10 uur

Afsluiting

15.10

Informele borrel

* De presentaties zijn in de Engelse taal

Deelname
Indien aanmelding via Extranet niet meer mogelijk is, verzoeken wij uzelf als geïnteresseerde (via Extranet) te
registreren. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Kosten
De kosten bedragen € 35,00 exclusief btw. De kosten worden grotendeels door VdS gedragen.
Mogelijkheden hotelovernachting
Indien u vooraf aan het seminar een overnachting wilt boeken zou u gebruik kunnen maken van
Hotel Coellner Hof, Hansaring 100, D 50670 Köln, telefoon +49 221 1666-0, emailadres info@coellnerhof.de,
website: http://www.coellnerhof.de/. Het hotel heeft een parkeergarage. Bijgaand treft u de routebeschrijving aan.
De kosten van de hotelovernachting komen voor eigen rekening.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 20 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs
van deelname. Zodra het nieuwe PE-waarderingssysteem wordt ingevoerd, zullen deze PE-punten worden
herberekend.
Annuleringsregeling
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 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 uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.

Met vriendelijke groet,

Vakcommissie Groot Zakelijk
branche Risicodeskundige
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