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Pieter Lefebvre

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

Verzonden: woensdag 8 juni 2016 7:38

Aan: Pieter Lefebvre

Onderwerp: VLAMEF METAALCONTACT: Demodag vrachtwagenbelading

Bekijk dit bericht in je browser 

VLAMEF METAALCONTACT: Beperk uw transportschade dankzij de Redukost-
Demodag 
 
Geachte Collega,  

Clusta en KU Leuven organiseren op 15 juni 2016 een Demodag om Vlaamse K(M)O’s en 
metaalverwerkende bedrijven te helpen in het beperken van transportschade. Via deze 
Demodag willen zij een duidelijk en praktisch beeld geven van de veranderingen die de nieuwe 
wetgeving i.v.m. transport met zich meebrengt. U vindt er een antwoord op vragen zoals: 
• Wie is verantwoordelijk bij transportschade? 
• Is mijn vrachtwagen in orde? 
• Wat kan ik doen om mijn lading vast te leggen? 
• Wie kan mij opleiden om goed te zekeren? 
• Wat als ik mijn transport met een externe firma regel? 
• Wat bij controle door politie? 

Daarnaast zullen ook enkele geladen voertuigen aanwezig zijn, als voorbeeld bij de infosessie 
over goede zekeringstechnieken. Op de infomarkt vindt u dan weer de sponsors terug die hun 
diensten en producten om goed te kunnen zekeren tentoonstellen. Er staan ook interessante, 
praktische lezingen op het programma die u tonen hoe u met kleine aanpassingen uw 
voertuigen in orde kunt brengen. 
 
Bovendien kunt u op de Demodagen een gratis plan ter verbetering van uw voertuig aanvragen. 
Op 15 juni vindt de Demodag plaats bij Sadel in Nazareth vanaf 13u. 
 
De deelnameprijs is € 50 (excl. 21% BTW) voor leden van VLAMEF en leden van Clusta. Voor 
niet-leden is de deelnameprijs € 75 (excl. 21% BTW). 
Meer info vindt u op www.clusta.be of neem contact op met ellen.mattheeuws@clusta.be   
 
In de hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest, verblijf ik inmiddels, 
 

Met vriendelijke groeten, 

 
 
 
 
Johan VAN BOSCH 
Algemeen Secretaris 
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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

 

 

 

Uw profiel aanpassen - Uitschrijven 

 


