2-Daagse cursus ontwerpberekeningen
DWA-M 144-3 tabellen en DWA-A 143-2
•
•
•
•
•

Korting voor uitvoerende partijen* en gemeenten
Incl. proeflicentie software EasyPipe
Met gastdocent Markus Maletz (TÜV Rheinland)
Als voorbereiding op bestekwijzigingen InRIO
Maximaal 16 deelnemers (vol=vol)

Aanleiding en doel
InRIO stapt in het najaar van 2016 over naar de DWA-A 143-2 voor het ontwerp van CIPP liners.
Graag willen wij mogelijke inschrijvers en leveranciers voor CIPP liners van projecten waarbij wij als
adviesbureau betrokken zijn hierop voorbereiden.
Het doel van de cursus is dat u zich als aannemer of leverancier zelfstandig ontwerpberekeningen
kunt maken op basis van de nieuwe ontwerprichtlijn DWA-A 143-2 (opvolger van de ATV-M 127-2).
Daarnaast verzorgen wij een module over gebruik van de DWA-M 144-3 tabellen.
Wij richten ons op personen die al ervaring hebben met het uitvoeren van sterkteberekeningen op
basis van de ATV-M 127-2 richtlijnen.

Locatie
Cursuslocatie: InRIO advies- en ingenieursbureau, Schutkolk 4f te Heumen
Diner, overnachting en ontbijt: Hotel Molenhoek o.g.
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Inhoud en tijden cursus
Tijd

Cursusonderdeel
Blok 1:
08:00h Bepalen ontwerpparameters relinen (verkort) en gebruik tabellen
DWA-M 144-3 voor ontwerptoestand I en II
Docent: Edith Jansen (in Nederlands)
Dag 1

12:00h Lunch
Blok 2:
13:00h Uitleg veranderingen t.o.v. ATV-M 127-2 en oefenen DWA-A 143-2
met programma LinerB
Docent: Markus Maletz (in Engels)
20:00h Diner (in restaurant)
07:00h Ontbijt in restaurant
(overnachting incl. bij 2-daagse cursus)

Blok 3:
08:00h Uitleg veranderingen t.o.v. ATV-M 127-2 voor EasyPipe en oefenen
Dag 2
DWA-A 143-2 met programma EasyPipe (incl. proeflicentie)
Docent: Markus Maletz (in Engels)
13:00h Lunch en oefentijd
15:00h Afsluiting

Kosten/inschrijving
Naam
Organisatie, afdeling

Voorbeeld: Dhr. Ing. A.B. van den Cooij

Geboortedatum- en plaats
Inkoopkenmerk
Factuuradres
Prijzen per persoon in EURO (excl. BTW)
(max. 4 deelnemers per organisatie)







Complete cursus (LinerB en Easypipe)
Tweedaagse cursus met deelnamebewijs en uitgebreide cursusmap
(incl. originele DWA-M 144-3 en DWA-A 143-2, proeflicentie
Easypipe en overnachting)
1e deelnemer per organisatie
Tweedaagse cursus met deelnamebewijs en uitgebreide cursusmap
(incl. overnachting)
2e, 3e en 4e deelnemer per organisatie
Alleen basiscursus met LinerB
Alleen 1e cursusdag met deelnamebewijs en uitgebreide cursusmap
(incl. originele DWA-M 144-3 en DWA-A 143-2)
1e deelnemer per organisatie

Normale
prijs

Prijs met
korting*

2250,00

1250,00

1750,00

750,00

1750,00

950,00

2







Alleen 1e cursusdag met deelnamebewijs en uitgebreide cursusmap
2e, 3e en 4e deelnemer per organisatie
Optioneel
Levering extra analoge DWA-A 143-2 met wanddiktetabellen relinen
(incl. bestelkosten)
Levering extra analoge DWA-M 144-3 met wanddiktetabellen
relinen (incl. bestelkosten)
Geen diner en overnachting bij 2-daagse cursus, korting

1250,00

550,00

105,00

105,00

82,00

82,00

-100,00

-100,00

*Gereduceerde prijs geldt alleen voor geselecteerde aannemers, CIPP liner leveranciers en voor
overheden. Als uw organisatie deze mailing ontvangen heeft, dan staat uw organisatie op de lijst met
gereduceerd tarief.

Aanmelding en voorwaarden
Aanmelding: stuur een e-mail naar cursussen@inrio.nl met uw contactgegevens en de gewenste
cursusonderdelen/bestellingen. U kunt tot 4 weken voor de geplande cursusdatum een vrijblijvende
optie nemen.
Annuleren: Annuleren vanaf 4 weken voor de cursus is niet mogelijk voor 1e deelnemer per
organisatie maar een collega mag altijd zijn/haar plek innemen. Voor 2e, 3e en 4e deelnemer per
organisatie en cursusonderdeel, geldt een optiemogelijkheid tot 1 week voor aanvang van de cursus.
Voor de bestelling van Artbeitsblatt DWA-A 143-2 en/of DWA-M 144-3 is geen annulering mogelijk.
Als u zelf een laptop meebrengt, kunt u de proeflicentie hierop zelf (vooraf) installeren. Als u gebruik
maakt van een laptop van InRIO, dan is het niet mogelijk een extra proeflicentie voor gebruik binnen
uw eigen organisatie te ontvangen.

Contact over deze 2-daagse cursus
Voor meer informatie of een optie als deelnemer, kunt u een mailbericht sturen naar
cursussen@inrio.nl. U kunt ook bellen via telefoonnummer 024 – 66 395 78 (op werkdagen tussen 9 13 uur).
_________________________________________________________________________
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