Naam bedrijf

Nederlands Instituut van Register Experts
Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor de NIVRE - bijeenkomst
Voertuigdata-analyse en microsporenonderzoek
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE-punten

: Motorvoertuigen
: dinsdag 17 en donderdag 26 januari 2017
: 19.30 uur - 22.00 uur
: Kontakt der Kontinenten Soesterberg en Van der Valk Vught
:2

Harold van der Meer van MEER Onderzoek en Joos Spätjens van Post-Crash voertuig diagnose zijn
bereid gevonden om voor het NIVRE een lezing te verzorgen over voertuigdata-analyse en
microsporenonderzoek.
Inhoud
Deze bijeenkomst bestaat uit twee lezingen.
Tijdens de eerste lezing zal Joos Spätjens twee verschillende onderwerpen belichten:
1. het uitlezen van storingsinformatie uit voertuigelektronica en 2. het uitlezen van de Event Data
Recorder (soort van blackbox). Aan de hand van voorbeelden worden de mogelijkheden, de haken en
ogen aan het uitlezen, het belang van een juiste interpretatie van de storingsinformatie en Event Data
Recorder-informatie behandelend.
Tijdens de tweede lezing wordt er ingezoomd op microsporenonderzoek.
Het Programma
19.00 uur - 19.30 uur
19.30 uur - 20.30 uur
20.30 uur - 20.45 uur
20.45 uur - 21.45 uur
21.45 uur - 22.00 uur

Inloop en registratie
Lezing 1. Voertuigdata-analyse van Post-Crash voertuig diagnose
Pauze
Lezing 2. Microsporenonderzoek met Spurfix-folie van MEER Onderzoek
Afsluiting

Locaties
17-01-2017: Kontakt der Kontinenten - Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg
26-01-2017: Van der Valk - Bosscheweg 2, 5261 AA Vught
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid bij beide locaties.
Kosten
Deze bijeenkomst wordt de deelnemers van het NIVRE geheel kosteloos aangeboden.
Aan en afmelden
Er kunnen 100 NIVRE Register-Experts per avond deelnemen. Aanmelden geschiedt via Extranet. U
ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
In geval van annulering adviseren wij u uzelf tijdig in Extranet af te melden. Indien u zich niet van te
voren afmeldt zijn wij genoodzaakt u € 25,00 (excl. BTW) in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding
binnenkort tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE
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