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Onderhoudscongres
Bijzondere Bouwverven:
‘geurvreters, self healers
en microben-killers’

2008

Bijzondere Bouwverven:

‘geurvreters, self healers
en microben-killers’

Programma
09.45 uur

Registratie, ontvangst met koffie en bezoek aan informatiestands

10.15 uur
10.20 uur
10.30 uur

12.00 uur

Welkom door Wouter Mooij, hoofdredacteur Eisma’s Schildersblad
Opening door Cees Dijkstra, dagvoorzitter
‘Bijzondere Bouwverven: innovatie door de verfindustrie’,
door Martin Terpstra
‘Zelfherstellende verven en andere ontwikkelingen op het gebied
van bouwverven’, door Petri Mast
‘Zelfherstellende materialen in de bouw: fictie of werkelijkheid?’,
door Arjan Mol
‘Nanotechnologie, hype of hulpmiddel?, door Eddie Seinen

12.30 uur

Lunch en bezoek aan informatiestands

13.45 uur

‘Rem op de microben, actie vanuit onverwachte hoek’,
door Mike Frankhuizen
‘Het principe van fotokatalyse en de toepassing bij buitenverven’,
door Peter Schuil

11.00 uur
11.30 uur

14.15 uur
14.45 uur

Koffie- / theepauze en bezoek aan informatiestands

15.15 uur
15.40 uur
16.05 uur
16.30 uur

‘Betere binnenverven, bijvoorbeeld als geurvreters’, door Jan Hoks
‘Ervaringen met en visie op bijzondere bouwverven’,
door Henny van Gemert
Discussie met inleiders
Afsluiting met conclusies, door Cees Dijkstra

16.40 uur

Afsluitende borrel en bezoek aan informatiestands

Woensdag 13 februari 2008
De Sparrenhorst Conference Resort, Nunspeet
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Meer dan 20 % korting
voor abonnees!

Inschrijfformulier

❑ Ja, ik schrijf mij in voor het Onderhoudscongres 2008 ‘Bijzondere Bouwverven: ‘geurvreters, self healers en microben-killers’’ in De Sparrenhorst Conference Resort te Nunspeet

Onderhoudscongres
Bijzondere Bouwverven

op woensdag 13 februari 2008.
Bedrijf/instelling: ..........................................................................................................................................................
Contactpersoon:

........................................................................

Naam overige deelnemer(s):

Aantal deelnemers:

....................................

................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................................................................
Postcode: ............................................................ Plaats:

..............................................................................................

Land:

E-mail:

..............................................................................................

Functie:

..............................................................................................

..................................................................

Telefoonnummer:

....................................

Abonnee van Eisma’s Schildersblad, Gebouwbeheer en/of Glas in Beeld:

❑
❑

Ja, ik betaal € 325,- (per deelnemer, exclusief btw)
Nee, ik betaal € 365,- (per deelnemer, exclusief btw)

Factuuradres (indien afwijkend van gegevens deelnemer):
Bedrijf/instelling: ..........................................................................................................................................................
Naam: ..................................................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................................
Postcode:

............................................................Plaats: ..............................................................................................

Voor de betaling van de deelnamekosten:

❑

machtig ik Eisma Businessmedia bv de deelnamekosten eenmalig van mijn
bank-/girorekeningnummer af te schrijven
Bank-/girorekeningnummer:

2008

Geen science fiction
Eisma’s Schildersblad en Bureau C. Dijkstra
organiseren op 13 februari 2008 een congres over Bijzondere Bouwverven: ‘geurvreters, self healers en microben-killers’. Geen
science fiction, want verschillende toepassingen worden nu al in de praktijk
beproefd.

Waar en wanneer?
Woensdag 13 februari 2008
De Sparrenhorst Conference Resort,
Eperweg 46, Nunspeet
www.sparrenhorst.nl (voor routebeschrijving)

Sprekers

Extra dimensie
Traditioneel heeft verf twee functionaliteiten: beschermen en/of verfraaien.
Inmiddels worden andere functionaliteiten,
en daarmee een extra dimensie, aan verf
toegevoegd. ‘Geurvreters, self healers en
microben-killers’, de techniek is er, maar
wat kan de praktijk ermee? Waarmee
moeten schilders en opdrachtgevers nu al
rekening houden en wat staat ons in de
nabije toekomst nog meer te wachten?
Een update voor de onderhoudsspecialist
van vandaag én morgen.

• Drs. Martin Terpstra,
directeur VVVF
• Mw. Drs. Petri Mast,
New Business
Development Manager DSM Resins
• Dr. Ir. Arjan Mol,
wetenschappelijke stafmedewerker
en universitair docent TU-Delft
• Eddie Seinen,
algemeen directeur
Remmers Bouwchemie BV
• Mr. Mike Frankhuizen,

Datum: .............................. Handtekening: ......................................................................................................

❑

ontvang ik graag een factuur

Stuur deze bon vóór 31 december 2007 op en ontvang 10% extra korting op
bovenstaande tarieven. Het adres is:
Eisma Businessmedia bv,
t.a.v. Yttje de Vries, Antwoordnummer 470,
8900 VC LEEUWARDEN (postzegel niet nodig)
of fax het naar: +31 (0)58 - 295 48 71

❑

algemeen directeur Inducoat BV

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor medewerkers
van opdrachtgevende partijen, zoals
woningcorporaties, institutionele beleggers, vastgoedbeheerders en overheden,
voor medewerkers van schilders- en onderhoudsbedrijven en voor de bouwkolom in
het algemeen.

• Peter Schuil,
verkoopleider Keim Nederland BV
• Jan Hoks,
productmanager Sto Isoned BV
• Henny van Gemert,
directeur G&K Schilders

Wenst informatie te ontvangen over bedrijfs- of productpresentatie in
expositieruimte

Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt deze verwerkt in de administratie. U ontvangt na verwerking een bevestiging en een
factuur. Uw betaling dient uiterlijk 7 januari 2008 bij ons binnen te zijn en garandeert uw deelname aan het seminar.
U kunt tot en met 7 januari 2008 kosteloos annuleren. Daarna worden de deelnamekosten niet gerestitueerd, uw plaats kan echter wel
worden ingenomen door een collega. Indien mocht blijken dat er een overschrijding is van de maximale capaciteit, wordt de volgorde
van ontvangst van de betalingen als maatstaf gehanteerd voor toewijzing van deelname.

Opgave
Via het inschrijfformulier hiernaast of kijk op:

www.schildersblad.nl/onderhoudscongres2008

