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In-house training ‘EN-1090…..hoe nu verder’ voor staal- en
aluminiumconstructiebedrijven
Inleiding
De CE-Markering / NEN-EN 1090 heeft per juli 2014 grote invloed op de werkzaamheden van staalen aluminiumconstructiebedrijven. Wij willen graag laten zien wat de gevolgen voor u zijn. Hierbij
bieden wij naast het wegwijs worden in de normen u pasklare oplossingen aan om de eerste
obstakels te overwinnen.
Doel van de training
Het bekend zijn met de van toepassing zijnde normen, regels en specificaties t.b.v. de invoering van
de EN 1090 op juli 2014. Door theoretische en praktische kennis bent u na de training in staat om
zelfstandig een weg te zoeken in de normen EN 1090-1, EN 1090-2 / EN 1090-3, EN-ISO 3834 en de
CPR (opvolger van de CPD).
Inhoud
Tijdens de training zullen de volgende aspecten aan bod komen:
•
•
•
•
•
•

Doel van de EN 1090-1 en de verschillende methoden van verklaren
Leren begrijpen en toepassen van de EN 1090-2 / EN 1090-3
Wat moet ik met de EN-ISO 3834
Wat zijn executieklassen en hoe herken ik deze
EN 1090-2 Procesproeven en de vastlegging hiervan
Documentatie en registratie plicht

Doelgroep
De training is bestemd voor bedrijfsleiders, werkvoorbereiders, kwaliteitsdienst medewerkers,
leidinggevenden en lascoördinatoren die meer inzicht willen krijgen wat er op hun afkomt door de
invoering van de EN 1090 en zich hierop voor te bereiden.
Organisatie
De training heeft een duur van 1 dag. De lessen worden doorlopend gegeven.
Het programma; wordt deels afgestemd op de aanwezige cursisten. Naast het vaste programma
worden individuele vraagstukken behandeld.
Verklaring
De training wordt afgesloten met het in ontvangst nemen van een verklaring van deelname.
Kostprijs
De kostprijs voor de in-house training inclusief cursusmateriaal en deelnameverklaring bedraagt:
•
•

€ 175,00 per persoon met een minimum deelname van 6 personen*
Reiskosten á € 90,- per uur worden doorbelast vanaf de dichtstbijzijnde Weldmij vestiging naar
uw locatie. Desgewenst kan de training ook in de lokalen van Weldmij plaatsvinden.
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Trainingsdata
In overleg wordt een geschikte datum ingepland
Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben over deze training, dan kunt u contact opnemen met;
Regio Noord en Zuid
Sebastian de Groot, Directeur BU Consultancy Weldmij BV, Telefoon 0512-524 008,
s.degroot@weldmij.com
Regio Oost
André Rosegaar, General Manager Weldmij Zutphen BV Telefoon 06-2421 7061,
a.rosegaar@weldmij.com
*Voor deze cursus geldt er een subsidiemogelijkheid via het OOM.
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