UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Gevolgen, beoordeling én risico’s van de nieuwe norm 6062:2017 voor
rookgaskanalen
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE

: Risicodeskundigen
: 27 juni 2018
: 15.00 - 19.00 uur
: Stoutenbourg B.V. (ISOduct), Herderlaan 20, Ermelo
: 4 opleidingspunten

NEN 6062
In deze norm is de verbinding gelegd met de Europese CE-normen voor rookgassystemen. De
brandveiligheid van rookgassystemen wordt in de CE-markering aangegeven door temperatuurklassen en
de afstand tot brandbare materialen. Veel rookgassystemen voor vaste brandstof voldoen zelfstandig niet
aan de Nederlandse eisen en moeten extra (brandwerend) omkokerd worden.
Ook volgens de NEN: “Is een product of systeem voorzien van CE-markering voor een toepassing
zonder omkokering, maar wordt niet voldaan aan de minimale prestaties zoals vastgelegd in NEN 6062, dan
is er voor dat product in Nederland geen toepassing. Men kan dan niet simpel volstaan met het aanbrengen
van een omkokering omdat de prestaties behorende bij de CE-markering geen geldigheid hebben voor een
omkokerde situatie.”
Efectis zal de norm gaan behandelen en toelichten waar de potentiële “gevaren” liggen.
Gastheer Stoutenbourg B.V. is een toonaangevende producent en leverancier van dubbelwandige
rookkanaalsystemen met ingebouwde brandveiligheid. De rookkanalen en toebehoren worden verkocht
onder de naam “ISODUCT”.
Efectis
Efectis (voorheen TNO Centrum voor Brandveiligheid) is een wereldwijd erkend bedrijf gespecialiseerd in
brandonderzoek en heeft ruime kennis op het gebied van testen, engineering, modellering, certificering,
inspecties, training en expertise.
Biesboer Expertise B.V.
Is een dienstverlenend bedrijf voor het instellen van onafhankelijke technische- en tactische expertises
naar een oorzaak of toedracht van evenementen met schade tot gevolg.
Reeds jaren heeft BIESBOER Expertise BV. de reputatie van deskundig en onafhankelijk bureau, voor
onderzoeken naar de oorzaken van allerlei vormen van schade waaronder brand, inbraak, explosie en
schade in de vorm van integriteit van uw werknemers en of het imago van uw bedrijf.
Doelstelling seminar
Een schoorsteenbrand is één van de meest voorkomende branden in Nederland. Een brand in een
schoorsteen / rookgaskanaal leidt vaak tot een uitslaande brand. Veelal ligt dit aan: ondeugdelijk
geïnstalleerde kanalen, onjuiste omkokeringen, foutief stookgedrag of niet goed vegen. Door middel van dit
seminar komen alle facetten naar voren, die van belang zijn om een rookgaskanaal te kunnen beoordelen.
Programma
15:00 - 15:30 uur
15:30 - 15:45 uur
15:45 - 16.45 uur
16:45 - 17:00 uur
17:00 - 17.45 uur
17:45 - 18.30 uur
18.30 - 19.15 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord gastheer Stoutenbourg, Jan Wiebe Kloppenburg
Praktijktest
Pauze
Presentatie door Efectis, Peter Reijman
Presentatie door Biesboer, Eric van Soest
Afsluitend hapje & drankje
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Kosten
De kosten voor deelname aan het seminar bedragen voor NIVRE ingeschrevenen € 50,00 exclusief btw en
voor Platform leden € 60,00 exclusief btw.
Aan en afmelden
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.
Platform leden: Aanmelding geschiedt door een mail te sturen naar y.vermeer@nivre.nl onder vermelding
van “Seminar Rookgaskanalen d.d. 27 juni 2018”.
Aan dit seminar kunnen maximaal 45 personen deelnemen. Aangezien voor dit seminar voor NIVRE
ingeschrevenen PE-punten worden toegekend, hebben NIVRE ingeschrevenen voorrang tov Platform
leden.
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.
Namens de vakgroepcommissie Groot Zakelijk en MKB
geassocieerd Register Risicodeskundigen

