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Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het branchebestuur Scheepvaart en Techniek van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor

HET EXPERTISECAFE “Kademuren”
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

:
:
:
:
:
:

(Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek
donderdag 8 juni 2017
19.00 - 22.00 uur (ontvangst en registratie vanaf 18.30 uur)
Zalmhuis, Schaardijk 434, 3064 AM Rotterdam (zaal Orangerie)
€ 30,00, exclusief BTW
2 PE - punten

Voor de ingeschrevenen in het Register van de branche Scheepvaart en Techniek wordt voor de eerste
keer een Expertisecafé georganiseerd. Tijdens dit Expertisecafé wordt door de gastspreker een
aansprekende branchegerelateerde interactieve presentatie van circa anderhalf uur gegeven, waarbij er
ruime gelegenheid is voor discussie / het stellen van vragen. Vervolgens is er tijd voor persoonlijke
interactie tijdens een aangeklede borrel. Om 22.00 uur wordt de bar voor het NIVRE gesloten en dienen
consumpties direct aan de bar afgerekend te worden.
De presentatie
De presentatie tijdens dit Expertisecafé wordt verzorgd door de heer ir. E.J. Broos, Senior Engineer
Port Development van het Havenbedrijf Rotterdam NV.
Hij zal in zijn presentatie o.a. ingaan op de ontwikkeling en constructie van een kademuur, de levensloop
van een kademuur en met welke calamiteiten er rekening moet worden gehouden.
Aanmelden en Annuleren
Aanmelden geschiedt via Extranet. U ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
In geval van annulering kunt u zich eveneens via Extranet afmelden. 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 hopen u op 8 juni a.s. te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek

