Nieuwsbrief

Naam bedrijf

Nederlands
Instituut
van
Register
Experts
Nederlands
Instituut
van
Register
Experts

Geachte (Kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Scheepvaart en Techniek van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan het seminar

Laser Cladding
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(Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek
donderdag 12 oktober 2017
15.00 uur tot 19.30 uur
Topclad B.V., Bolderweg 50, 8243 RD Lelystad
€ 15,00, exclusief BTW
3 PE-punten

Topclad B.V.
Topclad is een bedrijf dat door middel van een unieke laser oppervlaktebehandeling materialen geschikt
maakt voor heavy duty toepassingen. Het bedrijf komt voort uit de verchromingsindustrie. Laser cladding
is voor vele takken van industrie geschikt om toe te passen.
Inhoud
Tijdens dit seminar zal na een introductie van Topclad B.V. in een presentatie uitleg worden gegeven
over laser cladding: wat is laser cladding, wanneer wordt het toegepast, hoe wordt de kwaliteit
gecontroleerd en gewaarborgd, en wat zijn de kosten. Voorts zullen er diverse praktijkvoorbeelden van
schade en schadereparatie getoond worden. Na de presentatie volgt er een rondleiding door het bedrijf.
Het seminar wordt afgesloten met een buffet.
Programma
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 18.30 uur

18.30 - 19.30 uur
19.30 uur

: Ontvangst en registratie
: - Introductie Topclad
- Wat is laser cladding
- Toepassingen en ervaringen
- Rondleiding door het bedrijf
- Gelegenheid tot het stellen van vragen / einde seminar
: Buffet
: Sluiting

Parkeergelegenheid
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van Topclad B.V.
Aan- en afmelden
Er kunnen maximaal 25 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 12 oktober a.s. te
mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek
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