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pieter lefebvre

From: VLAMEF (Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO) <info@vlamef.be>

Sent: vrijdag 8 januari 2016 8:00

To: pieter lefebvre

Subject: VLAMEF METAALCONTACT: begeleidingstraject: “Praktisch toepassen van de 

EN1090 – norm in mijn bedrijf.”

Bekijk dit bericht in je browser 

VLAMEF METAALCONTACT: begeleidingstraject: “Praktisch toepassen van de 
EN1090–norm in mijn bedrijf.” 
 
***HERINNERING VOOR DIEGENEN DIE NOG INTERESSE HEBBEN *** 
 
 
Geachte Collega,  

 
Ondertussen is de EN 1090, het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies  van kracht. 
Over de implicaties van deze normen zijn nog heel wat vragen. Alle bouwproducten met een 
dragende functie vallen onder deze norm.  

In de eerste sessie geven we een toelichting over de wetgeving en de norm en de opbouw van 
“het systeem”.  De volgende 4 sessies behandelen de lastechnische vereisten. 

De opleiding is zeer praktisch en interactief. U zal wegwijs gemaakt worden in de inhoud van de 
norm. De nodige maatregelen die een bedrijf moet nemen om aan de eisen te kunnen voldoen, 
worden toegelicht en kan u gedurende het verloop van de cursus in uw bedrijf opstarten. Hierbij 
worden o.a. besproken: eisen voor lastoezicht, nodige kwalificaties voor het personeel, 
voorbereiding audit, opstellen van een kwaliteitssysteem.   

  

Locatie Roeselare : op dinsdagen: 19 januari, 26 januari, 23 februari, 01 maart, 22 maart 2016 

Locatie Geel : donderdagen: 21 januari, 28 januari, 25 februari, 03 maart, 24 maart 2016 

*** Onze locaties zijn flexibel in functie van de inschrijvingen *** 

  

Programma per dag:  

17:00: Ontvangst en registratie, CLUSTA - VLAMEF 
17:30: Start opleiding 
20:30: Einde cursus 
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Het aantal deelnemers wordt beperkt tot maximum 20. De cursus gaat door bij minimum 6 
deelnemers. 

  

Schrijf u in vóór 15 januari 2016 !  

Inschrijvingsformulier vóór 15 januari 2016 terugmailen naar info@vlamef.be of faxen naar 02 
400 71 26. 

Klik hier voor het inschrijvingsformulier. 

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met wegbeschrijving en een factuur.  

  

Organisatie en inlichtingen: 
Clusta: www.clusta.be - ilse.dobbelaere@clusta.be 
VLAMEF: www.vlamef.be – info@vlamef.be 

  

Bijdrage 

1.000 € + BTW voor wie lid is van Clusta of VLAMEF 
1.500 € + BTW voor wie geen lid is van beide organisaties. 

Betaling kan via de KMO-portefeuille pijler opleiding: DV.O 104.696 van Clusta 
 

In de hoop op uw spoedige inschrijving, verblijf ik inmiddels, 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
 
 
  

Johan VAN BOSCH 
Algemeen Secretaris  

  
 

 

 

 

VLAMEF - Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO vzw  
 
Gasthuisstraat 31 B2  
1000 Brussel  
Tél: 02 213 74 07  
Fax: 02 400 71 26  

Email:  info@vlamef.be 
Website:  www.vlamef.be
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Uw profiel aanpassen - Uitschrijven 

 


