Rotterdam, 23 juli 2012

Geachte (Kandidaat) Register-Risicodeskundige,

Onder auspiciën van de vakcommissie Agrarisch van het branchebestuur Risicodeskundige, organiseert het
NIVRE op 3 oktober 2012 een

SEMINAR Brandscheidingen met
cellenbeton
Enke

Dit seminar vindt plaats als sluitstuk van het drieluik, brandveiligheid Agro, toepassing en gebruik bouwmateriaal.
Na Rockwool en C300 / Kingspan is het nu de beurt aan Xella Nederland. In dit seminar staan de bouwkundige
toepassing, de eigenschappen en de productie van cellenbeton centraal.
Doelgroep
Dit seminar is bestemd voor alle (Kandidaat-) Register-Risicodeskundigen.
Sprekers
Het seminar wordt verzorgd door de vakcommissie Agrarisch met medewerking van Xella Nederland B.V..
Inhoud
Het seminar zal bestaan uit:

Een theoretische onderbouwing brandscheiding / brandveiligheid:
o
verplichting vanuit wetgeving
o eisen verzekeraar / eigenaar, ondernemer

Eigenschappen cellenbeton

Uitvoering constructie

Detaillering en aandachtspunten voor uitvoering en inspectie

Voor- en nadelen ten opzichte van andere bouwmaterialen

Bezoek fabriek, bekijken productieproces cellenbeton

Programma
Ontvangst
Opening NIVRE
Presentatie Xella / externe spreker
Rondleiding Xella (productieproces)
+ brandproef
Buffet
Presentatie Xella
Casus, discussie, evaluatie & vragen

15.30 u tot 16.00 uur
16.00 u tot 16.10 uur
16.10 u tot 17.00 uur
17.00 u tot 18.15 uur
18.15 u tot 18.45 uur
18.45 u tot 19.30 uur
19.30 u tot 20.00 uur

Datum,
U kunt aan het seminar deelnemen op 3 oktober 2012.
Locatie
Xella Nederland BV
Mildijk 141, 4214 DR VUREN
www.xella.nl
Prijs
De kosten voor deelname aan het seminar bedragen € 60 ,= excl. BTW.
Permanente Educatie
In het kader van de Permanente Educatie behalen Register-Risicodeskundigen voor deelname aan dit seminar
20 opleidingspunten. De deelnemers ontvangen automatisch een certificaat van deelname.
Deelname
Indien u wenst deel te nemen aan dit evenement kunt u zich uitsluitend aanmelden middels Extranet. Na
aanmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht ter bevestiging van uw inschrijving. U kunt zich aanmelden tot
19 september 2012. Het aantal aanmeldingen is beperkt en sluit bij een maximum van 40 deelnemers per
seminar. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Hierbij verkrijgen de
Risicodeskundigen ingeschreven in de vakcommissie Agrarisch voorrang. Bij onvoldoende aanmeldingen houdt
het Bestuur van het NIVRE zich het recht voor het seminar te annuleren.
Annulering
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.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en begroeten u graag op 3 oktober bij Xella
in Vuren.
Met vriendelijke groet,
namens de vakcommissie Agro,
branche Risicodeskundige,

Geralda Mol
management assistent

