IKT - Instituut voor ondergrondse infrastructuur

IKT Nederland opleiding in 2018

Renovatie van
inspectieputten
Doel:

Brede basiskennis verwerven
op het gebied van putrenovatie.
Doelgroep: Medewerkers van gemeenten, waterschappen,
adviesbureaus en aannemers.
Maximaal aantal deelnemers per dag is 15.

Programma:
 et object ‘inspectieput‘ en schadebeelden
H
M aterialen en methoden voor renovatie
O fferteaanvraag en bestek, hoe en wat?
U itvoering en begeleiding bij putrenovatie
Testmethoden-onderzoek
Onderzoek/kwaliteitstest putrenovatie 2015
Het cursusprogramma is gebaseerd op een 10-stappen
plan dat leidt tot een goede en duurzame putrenovatie.

Data 2018:
do 17 mei 2018:
do 21 juni 2018:
di 9 oktober 2018:
di 6 november 2018:

Arnhem, Kantoorgebouw De Enk
Rotterdam, Van der Valk Hotel
Eindhoven, Van der Valk Hotel
Leeuwarden, Van der Valk Hotel

Aandachtspunten:
P rotocol en routing bij putrenovatie
O nderzoek en beoordeling
Schadebeelden en oorzaken
Afdichten van infiltraties
O ndergrondvoorbereiding
Verschil materialen en systemen
Toezicht / directievoering
Onderzoeken, testen en beproeven

Dagindeling:
08.45 uur:
09.00 uur:
12.30 uur:
16.30 uur:

Ontvangst van de deelnemers
Aanvang programma
Aanvang lunch
Afsluiting

Kosten:
€ 375,00 p.p. excl. BTW, reguliere prijs incl. cursusmateriaal en lunch.
€ 325,00 p.p. excl. BTW, prijs voor leden van de IKT Fördervereine / IKT Verenigingen.
Deelname is gegarandeerd na ontvangst van het deelnamebedrag. Restitutie van het deelnamebedrag is mogelijk tot
10 werkdagen voor aanvang van de opleidingsdag. Daarna is teruggaaf van het deelnamebedrag niet meer mogelijk.

Aanmelding:
Aanmelden voor deze opleidingsdag kan via de website www.ikt-nederland.nl, kopje opleiding. U ontvangt dan een
bevestiging en kort voor aanvang van de opleidingsdag krijgt u nog een mail met info over de lokatie en bereikbaarheid.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar Carmen van der Minnen: minnen@ikt-nederland.nl
IKT Nederland
Kantoorgebouw “De Enk”
Tivolilaan 205
6824 BV Arnhem

Postbus 2
6800 AA Arnhem

T +31-(0) 26-84545 59
F +31-(0) 26-84545 61

info@ikt-nederland.nl
www.ikt-nederland.nl

www.facebook.com/IKT.Nederland

