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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
deelname aan het seminar
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(Kandidaat) Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek
donderdag 11 februari 2016
15.30 uur tot 18.30 uur
Professional Boat Care BV, 't Breukeleveense Meentje 6, 1231 LM Loosdrecht
€ 10,00, exclusief BTW
2

Professional Boat Care
Professional Boat Care (PBC) richt zich op jachtservice en reparatie. Het bedrijf is opgericht in 2005. De
eerste bedrijfsactiviteiten bestonden uit poets- en reinigingswerkzaamheden bij diverse klanten gevestigd
aan de Loosdrechtse Plassen en omstreken. Door de groeiende vraag naar meer specifieke werkzaamheden is het dienstenpakket de afgelopen jaren gegroeid. Thans voert het bedrijf ook werkzaamheden uit
als installatie van techniek, jachtservice, motorisch onderhoud en inbouw van elektronische systemen,
gelcoat reparaties en schadeherstel/salvage.
Na de verhuizing van Oud-Loosdrecht naar Nieuw-Loosdrecht zijn er veel mogelijkheden bijgekomen en
kon het dienstenpakket nog verder uitgebreid worden met specialistische werkzaamheden zoals o.a. het
leggen van een teakdek, schilder- en lakwerk en de inbouw van boegschroeven.
Inhoud
Spot Repair is het plaatselijk herstellen en spuiten van lakschade. Er zijn diverse mogelijkheden van spot
repair (gelcoat reparatie, plaatselijke verfreparatie). Spot repair is ook een reparatiemogelijkheid bij
bekleding of andere beschadigingen aan het interieur van een jacht.
Tijdens dit seminar zal aan de hand van een presentatie uitleg over de verschillende mogelijkheden van
spot repair worden gegeven.
Programma
15.30 - 16.00 uur
16.00 - 16.15 uur
16.15 - 17.30 uur
17.30 - 18.00 uur
18.00 - 18.30 uur
18.30 uur
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Ontvangst en registratie
Inleiding door Michel Sanchez, CEO van Professional Boat Care
Presentatie “Spot Repair” door Marc Bannink, trainer, werkzaam bij HBC
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Gelegenheid om na te praten over het seminar, onder het genot van een
hapje en een drankje
: Einde seminar

Parkeergelegenheid
Er is parkeergelegenheid bij Professional Boat Care achter het bedrijf en langs de weg; deze staat met
borden duidelijk aangegeven.
Aan- en afmelden
Er kunnen maximaal 40 personen aan het seminar deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient
als inschrijfbewijs.
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 11 februari a.s. te
mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek
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