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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 de volgende seminar.

PV-systemen met een vleugje thermografie
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Donderdag 22 mei 2014
: 14.30 uur tot 19.30 uur
: KWx, Aston Martinlaan 41, 3261 NB Oud-Beijerland
: 20 opleidingspunten
: € 45,00 exclusief btw

Gastheer
KWx is een dynamisch en groeiend bedrijf met drie technische disciplines: explosieveilige materialen,
vermogenselektronica en test- en meetinstrumenten. KWx heeft vestigingen in Nederland en België en is
wereldwijd actief (zie ook http://www.kwx.nl).
KWx is bereid gevonden om voor de Risicodeskundigen een interessant en interactief programma te
organiseren op het gebied van PV-systemen. Daarnaast is als gastspreker de heer Karlo Rosing van het
bedrijf Keuring Service Nederland BV uit Beilen uitgenodigd. KSN is één van de weinige bedrijven in Nederland die zonnepanelen onafhankelijk keurt (zie ook http://www.keuringservicenederland.nl).

Programma
Het programma bestaat uit:
14.30 - 15.00 uur

Ontvangst en registratie

15.00 - 16.00 uur

Presentatie door KWx omtrent het hoe en waarom van het meten aan PV-systemen

16.00 - 16.15 uur

Koffiepauze

16.15 - 17.15 uur

Vervolg presentatie KWx

17.15 - 18.15 uur

Broodjesbuffet

18.15 - 19.15 uur

Presentatie KSN inzake keuringen van PV-systemen

19.15 - 19.30 uur

Vragen en afsluiting in de showroom

Deelname
Aan dit seminar kunnen maximaal 18 personen deelnemen. Indien aanmelding via Extranet niet meer mogelijk is,
verzoeken wij u als geïnteresseerde (via Extranet) te registreren. Bij voldoende geïnteresseerden zal er een
tweede bijeenkomst georganiseerd worden.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs. Na deelname ontvangt u door middel van Extranet een
bewijs van deelname.
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 GZ
branche Risicodeskundige

14-04-25/YV

