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Code Geplande 
datum

Prijs pp
normaal

Prijs pp
non-

profit

Opmerking

□ 17+18 jan 2019 2250* 1250
Bepalen stabiliteitstoestand riolen op basis van DWA-A 143-2
Incl. toepassen wanddikte tabellen DWA-M 144-3

RR-ARZ_DD

Bepalen ontwerpparameters ARZ III op basis van DWA-A 143-2 RR-BOR_DD
Informele studieavond/gebruikersmeeting Easypipe IngSoft met diner -
Berekenen linerdikten met Easypipe, uitleg software en 
praktijkopdrachten (in het Engels)
Incl. handmatige invoer afwijkende verkeersbelastingen DWA-A 143-2
Incl. nieuwe module Easypipe eiprofiel ARZ III DWA-A 143-2

RR-EP_1D
18 jan 2019

omg. Nijmegen

Zelf berekenen liners ARZ III DWA-A 143-2 met Easypipe (2 dagen) Locatie: Nabij Nijmegen
Incl. overnachting en 
proeflicentie17 jan 2019

omg. Nijmegen

Naam cursus

InRIO cursussen 2019

Naam cursist
Voorbeeld:
Ing. H.J. van Dijk

Functie, afdeling
cursist

Geboortedatum en -plaats cursist (Deze persoongegevens alleen invullen als u dit formulier via een 
beveiligde route naar ons toestuurt, anders tijdens de cursus doorgeven)

Handtekening

Naam organisatie

Postadres

Contactpersoon inkoop

Kenmerk, inkooporder

InRIO ontwikkelt en geeft praktijkgerichte cursussen over rioolrenovaties en aan riolering gerelateerde 
onderwerpen. Hiervoor schakelt InRIO meerdere docenten uit het vakgebied in. Wij verzorgen cursussen bij InRIO in 
Heumen, maar ook bij u in de regio of maatwerkopleidingen bij u op kantoor.

Alle cursussen bij InRIO in Heumen zijn inclusief een tweegangenmaaltijd (tussen de middag) en onbeperkt gebruik van dranken en versnaperingen. Tenzij 
anders vermeld, is de groepsgrootte 6-12 deelnemers. Alle meerdaagse/aansluitende cursussen bij InRIO in Heumen zijn inclusief een diner en 
hotelovernachting. Voor cursisten uit de non-profitsector hanteren wij een gereduceerd tarief. U kunt uw inschrijving tot 6 weken voor de eerste 
cursusdatum kosteloos annuleren, daarnaast mag altijd een collega uw plaats innemen. Prijzen zijn exclusief btw. Tenzij anders vermeld, is de 
cursuslocatie bij InRIO, Schutkolk 4c in Heumen. Voor incompany cursussen in Nederland en Vlaanderen gelden afwijkende prijzen (goedkoper of 
duurder), afhankelijk van reisafstand en het aantal deelnemers. Ook is het mogelijk om ons een maatwerk incompanytraining te laten verzorgen (voor 
enkel uw organisatie of meerdere organisaties samen). 

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende optie met: InRIO Cursussen 024-66 559 78. Uw inschrijving of vrijblijvende optie op een cursus kunt u 
sturen naar: cursussen@inrio.nl.

Met het invulen van uw gegevens gaat u akkoord met de verwerking en opslag van 
uw persoonsgegevens. InRIO deelt uw gegevens niet met derden en gebruikt uw 
geboortedatum en -plaats enkel voor het deelnamebewijs.

Inschrijfformulier

Emailadres contactpersoon Emailadres cursist

Mobiel nummer cursist

DWA-A 143-2 Easypipe: 17+18 januari 2019 


