Nieuwsbrief

Naam bedrijf

Nederlands
Instituut van Register Experts
Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Geachte (Kandidaat) Register-Risicodeskundige,
Namens de vakcommissie MKB / Groot Zakelijk van het geassocieerd Register Risicodeskundige nodigen
wij u hierbij van harte uit voor het seminar

Opslag en handling van gevaarlijke stoffen in het MKB
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Dinsdag 21 juni 2016
: 15.30 uur tot 20.00 uur
: DENIOS B.V.
Chr. Huijgensweg 4, 2408 AJ Alphen aan den Rijn
: 3 opleidingspunten
: € 42,50

Inhoud
Voor dit seminar zijn we te gast bij DENIOS BV te Alphen aan den Rijn. DENIOS is al meer dan 25 jaar
internationaal marktleider in veilige opslag- en handling voorzieningen voor gevaarlijke stoffen. Sander
Rüpp van DENIOS zal, bijgestaan door zijn collega Annemarieke van der Velde, de presentaties voor zijn
rekening nemen.
De inleidende video "360° of safety" laat zien welke afdelingen allemaal betrokken zijn bij het thema
bedrijfsveiligheid. Aan de hand van een aantal experimenten, zowel "live" als noodzakelijkerwijs op video,
wordt gedemonstreerd hoe ogenschijnlijk onschuldige handelingen of situaties desastreuze gevolgen
kunnen hebben. Verder wordt het belang van de PGS 15 besproken, geïllustreerd met de animatie van de
Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de ramp bij Chemie-Pack in Moerdijk.
Tijdens het seminar zal ruimschoots aandacht worden besteed aan opslag van gevaarlijke stoffen. Wat is
een werkvoorraad? Hoe moeten kleine voorraden gevaarlijke stoffen opgeslagen worden? Wat is de
Europese norm voor veiligheidskasten? Wat staat er in de PGS-15 over opslag in veiligheidskasten? Wat
is compartimenteren? Uiteraard kunnen we in de showroom de diverse veiligheidskasten en andere
producten nader bekijken.
Na de maaltijd bespreken we een aantal praktijksituaties en is er voldoende gelegenheid om ook eigen
praktijkvoorbeelden in te brengen.
Programma
Het programma is als volgt:
15.30 - 16.00 uur

Ontvangst en registratie

16.00 - 16.30 uur

Presentatie "360° of safety"

16.30 - 18:00 uur

Opslag en handling van gevaarlijke stoffen

18.00 - 19.00 uur

Soep en broodjes, gelegenheid om in de showroom rond te kijken

19.00 - 20.00 uur

Discussievraagstukken

Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Deelname en Permanente Educatie
Aan dit seminar kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Indien aanmelding via Extranet niet meer mogelijk is,
verzoeken wij u als geïnteresseerde (via Extranet) te registeren.
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 middels Extranet
3 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs van deelname.
De kosten voor deelname aan het seminar bedragen € 42,50 exclusief btw.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging. Bij annulering binnen één 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 MKB / Groot Zakelijk
Branche Risicodeskundige
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