
1 december 2011

Kingspan Insulation
U komt Kingspan Insulation steeds vaker tegen. 
Dat is niet voor niets. We bieden duurzame op-
lossingen voor alle mogelijke isolatievraagstuk-
ken. En we weten niet alleen waarover we praten, 
maar met Kooltherm hebben we ook het best 
mogelijke materiaal in huis. Daarmee combineren 
we de hoogste isolatiewaarde met uniek brand-
gedrag. 

Kingspan Duurzame bouwsystemen
Kingspan Duurzame Bouwsystemen is in de Be-
nelux verantwoordelijk voor de marktontwikkeling 
van geïsoleerde paneelsystemen ten behoeve 
van gevels, daken en vloeren. Metalen sand-
wichpanelen en constructieve houten paneelsys-
temen (HSB) worden op grote schaal toegepast 
in nagenoeg alle segmenten van de bouwsector. 
Kingspan streeft het hoogste ambitieniveau na 
met betrekking tot de strategische peilers: inno-
vatie, duurzaamheid en brandveiligheid.

Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Nederland
www.kingspan.nl

Brand in veestallen



ProgrammaERNST - OORZAAK - PREVENTIE - 
BESTRIJDING VAN BRAND IN
VEESTALLEN

Op 1 december 2011 organiseert Kingspan voor 
de tweede keer een bijzonder seminar met als 
thema: brand in veestallen en het verschui-
vende beleid van de brandweer van binnen-
aanvallen naar buitenaanvallen.
Het seminar is vooral bedoeld om twee partijen 
die nauw verwant zijn -maar elkaar nauwelijks 
treffen- met elkaar in dialoog te brengen: scha-
deverzekeraars en brandweer. 
Zes sprekers, die hun sporen op het gebied van 
brandbestrijding en preventie hebben verdiend, 
hebben we bereid gevonden om de problema-
tiek te bespreken en kennis, inzichten, mogelijk-
heden en onmogelijkheden uit te wisselen.
Deelnemers kunnen actief meedenken en mee-
praten. De leiding is in handen van dagvoorzitter 
Frans Weisglas.

Interesse?
Meldt u vandaag nog aan, 
het aantal plaatsen is beperkt.
We heten u graag welkom!
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 09.45 uur Ontvangst met koffie en thee

 10.15 uur Spreker 1  Marco de Kok, Kingspan Insulation B.V.
  Ontwikkelingen bij Kingspan Insulation en de 
  noodzaak van dit seminar.

 10.30 uur Spreker 2  Ralph Hamerlinck, Bouwen met staal
  Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid.

 11.00 uur Spreker 3  Olaf van Marrewijk, Achmea Agro
  Visie op verzekering van veestallen.

 11.30 uur Spreker 4  Ruud van Herpen, Adviesburo Nieman
  Een nieuwe kijk op de beheersbaarheid van brand.

 12.00 uur Lunch

 12.45 uur  Spreker 5  Chuck van Hesteren, 
              FireFlash Mobiel Oefenen
  De keuze in praktijk. Binnen- of buitenaanval en de 
  consequenties daarvan bij een veestal.

 13.15 uur Spreker 6  Hans Severstern, Marsh
  Consequenties van de verschuiving van 
  binnenaanvallen naar buitenaanvallen voor de 
  verzekeringswereld. 

 13.45 uur Discussieronde

 14.15 uur Afsluiting met hapje en drankje

Na registratie kunt u het seminar kosteloos bijwonen.


