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Heumen, 19 juni 2015
Mailbrief 2015-06-19 (blanco pdf)
Miranda van Haren (nieuwsbrief@inrio.nl)
Actuele evenementen en cursussen met InRIO

Geachte relatie,
Met dit bericht informeren wij u over actuele evenementen en cursussen en onze diensten van
InRIO. In dit bericht kunt u meer lezen over:
• InRIO advies (adviesdiensten en contactpersonen);
• Evenementen met InRIO (de InRIO relatiedag en evenementen waarbij wij als
standhouder aanwezig zijn);
• Actuele cursussen van InRIO;
• Informatie over de InRIO relatiedag (met als sprekers Edith Jansen en Kees Snaterse).

InRIO Advies
InRIO is gespecialiseerd in advies en cursussen op het gebied van rioolbeheer en rioolrenovaties
en staat met een team van 7 technische adviseurs en 3 projectondersteuners voor u klaar! U kunt
contact met ons opnemen voor advies bij of uitbesteding van:
• Maatregelenplannen riolering (van quick scan tot integraal maatregelenplan);
• Advies bij opleveringen (nieuwe aanleg, reparatie of renovatie);
• Advies en ontzorgen bij werkopnames, materiaalonderzoek en grondonderzoek;
• Maken en controleren van sterkteberekeningen op basis van de ATV-M 127-2 (relinen) en
de ATV-A 127 (aanleg nieuwe leidingen);
• Bestekken en aanbestedingen (OMOP, RAW, EMVI, UAV-GC);
• Toezicht en directie bij rioolprojecten (door gespecialiseerde toezichthouders met
certificaten ‘Veilig werken in riolen’, VOL-VCA en ‘Veilig werken langs de weg’96b);
• Ontzorgen bij monstername proefstukken (wij beschikken over een geconditioneerde
ruimte voor opslag en werken samen met geaccrediteerde laboratoria);
• Cursussen en maatwerk opleidingen op het gebied van rioolbeheer en rioolrenovatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten van Valkenburg of Edith Jansen of
kijkt u op: website InRIO . Of geef u op voor de InRIO relatiedag op 18 september 2015 bij ons op
kantoor!

Evenementen met InRIO
U kunt ons binnenkort ontmoeten op de volgende evenementen:
Evenementen met InRIO

Datum

Locatie (organisatie door)

Link

InRIO Relatiedag

18 september 2015 InRIO Heumen (InRIO)

InRIO Relatiedag

Forum relinen & Rioolbeheer

19 november 2015 Hotel Vianen (Stichting KCRR)

Forum relinen

Infra Relatiedagen Hardenberg

2-4 februari 2016 Evenementenhal Hardenberg

Infra relatiedagen Hardenberg

Rioleringsvakdagen Gorinchem

15-17 maart 2016 Evenementenhal Gorinchem

Rioleringsvakdagen Gorinchem

Wilt u zich aan- of afmelden nieuwsbrieven en informatieve mails van InRIO of uw gegevens aanpassen?
Stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@inrio.nl
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Cursussen van InRIO
U kunt meer kennis van rioolbeheer en rioolrenovatie opdoen bij cursussen van InRIO met
docenten uit het vakgebied. Ook bieden wij diverse maatwerktrajecten aan. Voor cursussen kunt
u contact opnemen met Elly van de Sanden .
Geplande InRIO cursussen

Datum

Locatie

Link

Toezicht relinen basis (2-4 dagen)

september 2015 InRIO Heumen

Veilig werken in riolen (1-2 dagen)

september 2015 InRIO Heumen

Info
Info

Voorbereiden en uitvoeren relinen (1-4 dagen)

september 2015 Hotel Drachten

Info

oktober 2015 InRIO Heumen

Info

Onderzoek en reparatie beton (1 dag)

november 2015 InRIO Heumen

Info

Putrenovatie (1 dag)

november 2015 InRIO Heumen

Info

Basiskennis rioolinspectie (1 dag)

januari 2016 InRIO Heumen

Info

Beoordelen en bepalen maatregelen (1 dag)

januari 2016 InRIO Heumen

Info

Bepalen ontwerpparameters relinen (1-2 dagen)

februari 2016 InRIO Heumen

Info

Maken en controleren sterkteberekeningen (1 dag)

februari 2016 InRIO Heumen

Info

maart 2016 InRIO Heumen

Info

april 2016 InRIO Heumen

Info

Toezicht relinen vervolg (1-2 dagen)

Bestekken en aanbesteden bij relinen (1-2 dagen)
Assetmanagement bij rioolbeheer (1 dag)

InRIO relatiedag
Programma InRIO relatiedag op 18 september 2015:
09:00 – 10:00 uur
Inloop (Locatie: InRIO, Schutkolk 4f in Heumen bij Nijmegen)
10:00 – 10:05 uur
Welkom (door Edith Jansen)
10:05 – 10:30 uur
Innovaties moederbestekken relinen en OMOP onderhoud (Edith Jansen,
InRIO)
10:30 – 11:00 uur
Gevolgen Europese eisen CEN voor eisen en certificaten relinen (Kees
Snaterse, Snaterse CTM)
11:00 – 11:20 uur
Koffiepauze
11:20 – 12:40 uur
Innovaties en gebruikersinformatie BRI (Edith Jansen, InRIO)
12:40 – 13:00 uur
Interactieve sessie en afsluiting formele gedeelte
13:00 – 14:00 uur
Lunch en bijpraten met elkaar, afsluiting
Inschrijven voor de InRIO relatiedag 2015:
Schrijf in voor 18 september 2015 !
 Deelnemers van non-profit organisaties, docenten van InRIO en studenten : gratis
 Deelnemers van profit organisaties: EUR 69,00 excl. btw per dag
Meer informatie
Voor meer informatie over de InRIO relatiedag van 18 september 2015 (bij InRIO in Heumen) kunt u
contact opnemen met Miranda van Haren of Elly van de Sanden via telefoonnummer 024-66 395 78,
of stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@inrio.nl .

Met vriendelijke groeten,
Miranda van Haren
Relatiebeheerder
InRIO advies- en ingenieursbureau B.V.
Wilt u zich aan- of afmelden nieuwsbrieven en informatieve mails van InRIO of uw gegevens aanpassen?
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