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Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Transport/Goederen van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan een workshop bij MeteoGroup.

Workshop MeteoGroup
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) Register-Experts in de branche Transport/Goederen
: woensdag 5 november 2014
: 13.30 uur tot 18.30 uur
: MeteoGroup te Wageningen
: € 88,00, exclusief BTW
: 15

MeteoGroup
MeteoGroup vindt haar oorsprong in het Nederlandse Meteo Consult B.V. Dit was een van de eerste
particuliere weerbedrijven in Europa, opgericht in 1986 door de vooraanstaande tv-weerman Harry Otten.
Onderdeel van het bedrijf vormen MeteoGroup Shipping en Transport, twee gespecialiseerde afdelingen
die meteorologische en oceanografische producten en diensten leveren aan (internationale) ondernemingen in de op- en overslag, wegtransport en zeescheepvaart.
MeteoGroup heeft momenteel bedrijven in tien Europese landen, de Verenigde Staten en Singapore en
heeft sales vertegenwoordigers in het Midden-Oosten en het Verre Oosten.
Programma
13.30 - 14.00 uur: Ontvangst en registratie
14.00 - 14.30 uur: Groep 1: Introductie MeteoGroup
Groep 2: Rondleiding Weerkamer met uitleg van Nautische Meteorologen over
werkwijze en totstandkoming van maritieme verwachtingen
14.30 - 15.00 uur: Groep 1: Rondleiding Weerkamer met uitleg van Nautische Meteorologen over
werkwijze en totstandkoming van maritieme verwachtingen
Groep 2: Introductie MeteoGroup
15.00 - 16.00 uur: Presentatie klimaatveranderingen en impact op maritieme operaties,
verzorgd door Dennis Wilt, media meteoroloog
16.00 -18.00 uur: - Introductie Maritieme meteorologie (meteorologische verschijnselen met een
verhoogd risico op schade tijdens transport op zee)
- Introductie Transport meteorologie (meteorologische verschijnselen met een
verhoogd risico op schade tijdens wegtransport)
- Introductie MeteoGroup Maritiem en Transport
18.00 -18.30 uur: Evaluatie, onder het genot van een hapje en een drankje

Locatie en parkeergelegenheid
De workshop vindt plaats bij MeteoGroup, Agro Business Park 99-101, 6708 PV Wageningen.
Er is voldoende parkeergelegenheid bij MeteoGroup.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 15 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs
van deelname. Zodra het nieuwe PE-waarderingssysteem wordt ingevoerd, zullen deze PE-punten worden
herberekend.
Deelname
Aan deze workshop kunnen maximaal 40 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient
als inschrijfbewijs.
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 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 5 november a.s. te mogen
begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Transport/Goederen
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