Cursusdag PGS29 versie 1.1 december 2016
De PGS 29 is in december 2017 aangewezen als BBT document.
Wilt u meer weten over wat er komt kijken bij het ontwerpen van tanks,
tankputten en het onderhouden van opslagtanks? Kom naar de cursusdag over deze richtlijn op
15 juni 2018.
RESULTAAT
•
U bent in staat uw tanks veilig te
opereren en kunt dit aantoonbaar
maken bij uw toezichthouder.
•
Cursusleider(s) zijn betrokken bij
de ontwikkeling van diverse
normen en richtlijnen gerelateerd
aan opslagtanks en
drukapparatuur en kunnen u
daardoor ook de achtergronden
toelichten.
•
Certificaat van deelname

INHOUD VAN DE CURSUS
•
Inleiding over PGS 29
•
“Lessons learned” naar aanleiding van
het Buncefield incident
•
Aandachtpunten bij het ontwerpen
van een tank terminal zoals
terreinindeling en onderlinge
afstanden
•
Ontwerp van tank(putten) met nadruk
op het huidige bouwbesluit en het
verband tussen EN 1993-4-2 en
EN 14015
•
Inspectie en onderhoud aan tanks.
VOOR WIE
•
Wat moet een Fit-for-Purpose analyse
•
De cursus is gericht op mensen
van een tank minimaal bevatten om
die in hun werk te maken hebben
EEMUA 159 compliant te zijn?
met de bouw, inspectie,
•
Kies je als organisatie voor TBI of RBI?
onderhoud, exploitatie en
•
Wat is de NL-CBIT en wat is zijn rol?
toezicht van opslagtanks
•
Veiligheden op en aan opslagtanks
TIJDSDUUR
•
Deze dagcursus duurt van 09:00
uur tot 16:30 uur

KOSTEN
•
Kosten per deelnemer bedragen
€ 405,00 p.p. excl. BTW
•
Deze kosten zijn inclusief: koffie, thee,
frisdrank, lunch en een
deelnemerscertificaat
AANTAL DEELNEMERS
•
Minimaal 6 deelnemers
•
Maximaal 18 deelnemers
•
Bij meer aanmeldingen wordt een
extra cursusdag gepland
•
Wij behouden ons het recht voor om
bij afwijkende aantallen de cursus op
een andere datum aan te bieden
IN-HOUSE TRAINING
•
De cursus kan ook op maat gemaakt
worden, passend bij de wensen van
uw bedrijf
LOCATIE / OVERIGE
•
D&C ENGINEERING, Nieuwland Parc
301-302, 2952 DD Alblasserdam
•
Na ontvangst van uw aanmelding
sturen wij u een bevestiging en de
betreffende nota
•
Uw deelname wordt definitief na
ontvangst van uw betaling

