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Het team van InRIO wenst u
en uw collega’s een goed 2017 toe!

Geachte heer/mevrouw,
Allereerst wenst het team van InRIO u een gelukkig en gezond 2017!
In deze brief willen wij met een fotoserie laten zien wat wij in 2016 gedaan hebben en u laten weten waar u
ons tegen kan komen in 2017. Verdere informatie volgt binnenkort op www.inrio.nl.

Waar kunt u ons binnenkort ontmoeten?
U kunt ons binnenkort ontmoeten op de volgende evenementen:
• Kennisdag gegevensbeheer (10 januari 2017, CineMec Utrecht)
• Infra Relatiedagen Hardenberg (7 t/m 9 februari 2017, evenementenhal Hardenberg)
• Rioleringsvakdagen Gorinchem (21 t/m 23 maart 2017, evenementenhal Gorinchem)
• 10-jarig jubileum van InRIO (najaar 2017)

Met vriendelijke groet,

Directie van InRIO advies- en ingenieursbureau B.V.
Edith Jansen en Maarten van Valkenburg

Bijlagen
1) Fotoserie: Hoe heeft InRIO in 2016 bijgedragen aan goed rioleringsbeheer?
2) Cursusaanbod/inschrijfformulier InRIO cursussen 2017 (zie losse PDF)
3) Pen met nieuwjaarswens van InRIO (analoog verzonden)
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Bijlage 1
Hoe heeft InRIO in 2016 bijgedragen aan goed rioleringsbeheer?

Geconditioneerde en UV-vrije
ruimte voor proefstukken ingericht

Via bestekken, toezicht en opleiding
bijgedragen aan veilig werken

Risicoanalyses uitgevoerd en RBR module voor
risicoanalyses beheer riolering ontwikkeld

Studiereis naar IFAT in München met
bedrijfsbezoeken georganiseerd

Als standhouder op de GWW Infra-relatiedagen in
Hardenberg, Rioleringsvakdagen in Gorinchem en
het Forum relinen in Vianen gestaan

Onze RAW bestekken voor onderhoud en
renovatie aan riolen grondig geactualiseerd
Toezicht en directie uitgevoerd

Cursussen ontwikkeld en verzorgd
(bij InRIO en in-company)

Cursus en excursie bij materiaaltestlaboratorium S+K georganiseerd

