Gouden Putdeksel 2017: Nu
aanmelden
of
kandidaten
voordragen!
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Putdeksel van het IKT
Het IKT gaat weer de „Gouden Putdeksel“ uitreiken! Deze award
is een erkenning voor uitstekende prestaties van
medewerk(st)ers in de rioleringsbranche. Meld u nu aan of
draag een collega voor!

Geld, goud, marsepein en pin
De 14e „Gouden Putdeksel“ wordt op 6 september 2017 uitgereikt
tijdens het IKT-DruckEntwässerungsCongress DEC 2017. De
winnaars ontvangen de volgende geldprijzen:
1e prijs: 2.000 Euro
2e prijs: 1.000 Euro
3e prijs: 500 Euro
De welgevormde putdektsel in goud, van heerlijke Lübecker
marsepein en een pin voor de revers behoren in alle drie de
gevallen daarbij.

Meld u nu aan voor de Gouden Putdeksel!
De Gouden Putdeksel 2017 wordt publiekelijk toegekend. Een
vakjury beoordeelt de inzendingen en selecteert de drie
winnaars. Deze winnaars worden echter pas bij de
prijsuitreiking op woensdag 6 september 2017 bij het IKT in
Gelsenkirchen bekend gemaakt.
Aanmeldingen en nominaties graag uiterlijk voor 11 augustus
2017 per post, fax of e-mail sturen naar:
Dipl.-Ök. Roland W. Waniek
IKT ‑ Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH
Exterbruch 1
45886 Gelsenkirchen
Tel.: +49 (0)209 17806-0
Fax: +49 (0)209 17806-88
E-mail: seminare@ikt.de

„Oscar“ van de rioleringsbranche

Prijswinnaars van de vorige
Gouden Putdeksels: (v.l.n.r.)
Erik Laurentzen (2e plaats),
Manfred Fiedler (1e plaats) en
Holger Hesse (3e plaats)
Met de „Gouden Putdeksel“ worden sinds 2002 jaarlijks
bijzondere projecten van individuele medewerk(st)ers in de
rioleringsbranche beloond. Het publiek wordt daarbij op

illustratieve wijze duidelijk gemaakt, welche technologieën,
welke economische dimensie en welke diensten ten behoeve van
de waterbescherming achter een ogenschijnlijk vanzelfsprekende
leiding schuil gaan.

DEC 2017: Nu het thema Persleidingen
aanpakken!
Het uitreiken van de Gouden Putdeksel zal plaatsvinden tijdens
het DruckEntwässerungsCongress DEC 2017, dat na de succesvolle
première vorig jaar in Weimar nu voor de tweede keer wordt
georganiseerd – dit keer op 6 en 7 september 2017 in
Gelsenkirchen.

DruckEntwässerungsCongress ‑ DEC 2017
6 en 7 september 2017 hoofdvestiging IKT, Gelsenkirchen

Persleidingen: met het DEC van
een
lastige
plicht
een
spannende uitdaging maken
Persleidingen moeten net als de vrijvervalleidingen voldoen
aan de wettelijke bepalingen voor inspectie en beoordeling van
de conditie. Terwijl dit bij de vrijvervalleidingen tot de
alledaagse routine behoort, zijn bij de persleidingen nog veel
vragen te beantwoorden: Hoe kunnen persleidingen geïnspecteerd
worden? Wat vereisen de beheersing en zelfbewaking van de
autoriteiten? Hoe wordt de werking van de persleidingen
gewaarborgd? Waar moet je bij nieuwbouw op letten en hoe voer

je renovaties door?

Praktijk georiënteerd programma
Bij het DEC 2017 brengt het IKT mensen met vraagstukken en
mensen met antwoorden bij elkaar. Op het podium doen
gerenommeerde experts verslag van het omgaan met persleidingen
en ze geven waardevolle tips over duurzaam beheer. Het congres
biedt een levendige mix van praktische lezingen, rapportages
van netbeheerders en levendige productpresentaties op het
gebied van reiniging tot inspectie, reparatie en renovatie.
Tijdens de daarnaast gehouden vakbeurs tonen fabrikanten hun
nieuwste producten, methodes en diensten.

Met
een
vakbeurs
en
productpresentaties wordt het
congres
DEC
2017
gecomplementeerd.
DruckEntwässerungsCongress ‑ DEC 2017
6 en 7 september 2017, hoofdvestiging IKT, Gelsenkirchen

Contactpersoon
Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met:
ing. Sebastiaan Luimes
Vestigingsmanager IKT Nederland
Telefoon: +31 (0)26 – 8 45 45 69
E-mail: luimes@ikt-nederland.nl

