
IKT Nederland Summerschool 2015 
 

Compacte cursus rioolrehabilitatie 

Datum: Maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli 2015  

 

Bilderberg Europa Hotel Scheveningen 

Zwolsestraat 2 

2587 VJ   Scheveningen/Den Haag 

Parkeren gratis bij hotel 

 

Programma:  
 

Maandag 29 juni:   09:00 – 16:30 uur  

Moderatie Peter Brink, IKT Nederland 

Onderwerp: Rioolrenovatie met CIPP-liners 

Aandachtspunten: producten – testmethoden – uitvoering en veiligheid 
 

Dinsdag 30 juni:   09:00 – 16:30 uur  

Moderatie Jaap Bresser, IKT Nederland 

Onderwerp: Renovatie van rioolinspectieputten 

Aandachtspunten: materialen – methoden – ervaringen – onderzoek 
 

Woensdag 1 juli:   09:00 – 16:30 uur  

Moderatie Prof. Bert Bosseler, IKT 

Onderwerpen: open ontgravingen - statische zekerheid/evenwicht –  

technische analyse dichtheid - wortelproblematiek - gesloten bouwtechnieken 
 

Donderdag 2 juli:   09:00 – 16:30 uur  

Moderatie Prof. Bert Bosseler, IKT 

Onderwerpen: rehabilitatie – vernieuwing – reparatietechnieken – renovatie 
 

Vrijdag 3 juli  

09:00 – 10:30 uur: Vragen stellen ter voorbereiding op het examen 

11:00 – 12:00 uur: Schriftelijk examen 

12:30 – 14:00 uur: Mondeling examen o.l.v. Prof. Bert Bosseler, max. 10 min. per deelnemer 

 

De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname, ondertekend door Prof. Bert Bosseler. 

 
Kosten voor cursus + lunch (5x):                 € 2475,00 ex btw pp 

Kosten voor cursus + lunch(5x) + diner (4x) + overnachting (4x) + ontbijt (4x):   € 2975,00 ex btw pp 

 

Let op!  Maximaal 10 deelnemers, dus reageer snel. 

 

Inschrijvingen op volgorde van binnenkomst en deze zijn bindend.  

De factuur wordt verstuurd direct na inschrijving. 

Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, wordt 30% van het deelnamebedrag in rekening 

gebracht. Daarna, of wanneer de deelnemer niet verschijnt, dient het volledige deelnamebedrag te worden 

betaald. Vervanging van de deelnemer door een andere persoon is te allen tijde kosteloos mogelijk. 

Annuleringen en wijzigingen schriftelijk doorgeven. 

 

Mocht u nog vragen hebben, laat dit dan even weten via een email naar  

Jaap Bresser: bresser@ikt-nederland.nl 

 

Wilt u zich aanmelden voor deze opleidingsdag, ga dan  naar de pagina ´opleiding´ op de website en klik op 

´aanmelden´. 

mailto:bresser@ikt-nederland.nl

